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 اگر قاتل بالغ باشد و قتل شبه عمد باشد حکم چیست؟   .8
  اقله دیه می دهد.د( ع لی دیه می دهد.ج( و  ب( قاتل دیه می دهد. .اتل قصاص می شودالف( ق 

 اگر قاتل نابالغ ممیز باشد و قتل عمد باشد حکم چیست؟  .1
  د( عاقله دیه می دهد. لی دیه می دهد. ج( و  اتل دیه می دهد. ب( ق اتل قصاص می شود. الف( ق 

 اگر قاتل نابالغ باشد و غیرممیز باشد و قتل عمد باشد حکم چیست؟  .9
  د( عاقله دیه می دهد. لی دیه می دهد.ج( و  اتل دیه می دهد.ب( ق الف( قصاص و دیه ساقط است. 

 اگر قاتل بالغ باشد و قتل خطاء محض باشد وظیفه چیست؟  .4
  د( عاقله دیه می دهد.  لی دیه می دهد.ج( و  ب( قاتل دیه می دهد. الف( قصاص و دیه ساقط است. 

 اگر مقتول ساّب النبی باشد حکم قاتل چیست؟  .0
  اقله دیه می دهد. د( ع اتل دیه می دهد. ج( ق صاص می شود. ب( ق الف( قصاص و دیه ساقط است.  

 اگر قاتل دیوانه باشد و قتل عمد باشد وظیفه چیست؟  .0
  لی دیه می دهد. د( و  ج( عاقله دیه می دهد.  اتل دیه می دهد. ب( ق الف( قصاص و دیه ساقط است.  

 ّمی باشد حکم قاتل چیست؟ ذاگر مقتول کافر غیر   .7
  اقله دیه می دهد. د( ع اتل دیه می دهد. ج( ق اتل قصاص می شود.ب( ق الف( قصاص و دیه ساقط است.  

 قتل با چند مرتبه اقرار اثبات می شود؟  .1
  نجاه مرتبهد( پ هار مرتبهج( چ و مرتبه ب( د الف( یک مرتبه 

 مراد  از بینه در اثبات قتل چیست؟  .3
 هادت یک مرد و دو زنب( ش هادت چهار مرد عادلالف( ش 

  هادت دو مرد و چهار زن عادلد( ش ج( شهادت دو مرد عادل
 حکم قتل اکراهی چیست؟  .85

  مر دیه می دهد. د( آ باشر دیه می دهد. ج( م مر قصاص می شود. ب( آ الف( مباشر قصاص می شود.  
 نظر مشهور در مورد دیه قتل شبه عمد کدام مورد است؟   .88

 ب( در ضمن دو سال گرفته می شود.  ر ضمن یک سال گرفته می شود. الف( د 
  ر ضمن چهار سال گرفته می شود. د( د ر ضمن سه سال گرفته می شود. ج( د

 دیه قطع زبان مرد چه مقدار است؟  .81
  شتر 100د(  شتر 50ج(  شتر 10ب(  شتر 25الف(  

 دیه قطع یک دست مرد چه مقدار است؟  .89
  شتر 100د(  شتر 75ج(  شتر 50ب(  شتر 25الف(  

 انگشت زن چه مقدار است؟ 5دیه قطع   .84
  شتر 100د(  شتر 75ج(  شتر 50ب(  شتر 25الف(  
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 دیه ضربی که منجر به سیاهی عضو شود در غیر صورت چه مقدار است؟  .80
  ک دینار و نصفد( ی دینار 3ج(  دینار 12ب(  دینار 6الف(  

 دیه جنین در صورتی که کامل شده باشد قبل ولوج روح چه مقدار است؟   .80
 دینار 60ب(  دینار 50الف(  

  دینار 500دینار و اگر مونث باشد  1000گر مذکر باشد د( ا  دینار 00ج( 
 در چه صورتی قاتل باید کفاره جمع پرداخت کند؟   .87

  تل شبه عمد و خطاء د( ق تل خطاء ج( ق تل شبه عمد ب( ق الف( در قتل عمد  
 دیه ضربی که منجر به قرمزی شود در صورت چه مقدار است؟  .81

  صف یک دینار و نصفد( ن دینار 6ج(  ب( یک دینار و نصف ه دینارالف( س 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


