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  . مجازات بازدارنده چه نوع مجازاتي است؟1

  الف. مجازاتي كه در شرع پيش بيني شده است.  

  ب. مجازاتي كه در شرع پيش بيني شده ولي مقدار آن مشخص نيست.  

  شود. ج. مجازاتي كه با توجه به جرم اصلي نسبت به مجرم عيناً اعمال مي  

تعيين   و رعايت مصلحت جامعه در مقابل تخلف از مقررات و نظامات حكومتي د. مجازاتي كه از طرف حكومت براي حفظ نظم   

  شود. مي

  شود؟ . آيا اگر سارق در سال قحطي سرقت كرده باشد حد سرقت بر او جاري مي2

  د. با موافقت قاضي  ج. در مواردي  ب. خير  الف. بله  

  . تكرار جرم چيست؟3

    ب. از معاذير قانوني    الف. از علل موجهه جرم  

  د. از جهات تخفيف مجازات    ج. از جهات تشديد مجازات   

  . منظور از اصل تساوي در مجازاتها چيست؟4

  الف. در اجراي مجازات نبايد تبعيضي بين افراد قائل شد.  

  ب. در اجراي مجازات بايد به شخصيت افراد و منزلت اجتماعي آنها توجه كرد.  

  اخالق مجرمين توجه شود.ج. در اجراي مجازات بايد به خلق و خو و   

  د. در اجراي مجازات بايد به وضعيت جسمي و رواني فرد مجرم توجه شود.  

  شود؟ . زندان چه نوع كيفري محسوب مي5

  د. تتميمي  ج. اصلي  ب. تكميلي  الف. تبعي  

  . در قانون مجازات اسالمي ايران منظور از طفل كيست؟6

  سال سن داشته باشد. 18الف. كسي كه باالي   

  ب. كسي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.  

  ج. كسي كه به سن رشد رسيده باشد.  

  د. كسي كه قدرت تشخيص را در معامالت داشته باشد.  

  . از نظر حقوق جزاي اسالم در ميان اهداف مجازات، ارعاب ديگران براي چيست؟7

    الف. براي جلوگيري از ارتكاب جرم  

  رمينب. براي بهتر مجازات نمودن مج  

    ج. براي انتقام جويي از مجرمين  

  د. براي تشفي خاطر اولياي دم  
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  . منظور از اصل شخصي بودن مجازات كداميك از موارد ذيل است؟8

  گردد. الف. مجازات فقط قابل اعمال به مجرم نيست بلكه نسبت به افراد خانوادة او هم اعمال مي  

  شود. كه نسبت به خانواده و قبيلة او هم اعمال ميب. مجازات فقط قابل اعمال به مجرم نيست بل  

  شود.  مجازات فقط قابل اعمال به مجرم نيست بلكه نسبت به خانواده ، قبيله و حتي دوستان  او هم اعمال مي ج.  

  كند كه مجازات منحصراً دامنگير شخص مجرم شده و به نزديكان او سرايت نكند. د. عدل و انصاف اقتضا مي  

  وره دادگستري عمومي چيست؟. ويژگي د9

  گيرد الف. تعقيب جرائم و اعمال مجازات توسط جامعه انجام مي  

  گيرد. ب. تعقيب مجرمين و اعمال مجازات آنها توسط مردم انجام مي  

  گردد. ج. تعقيب جرائم و اعمال مجازات از طرف مقامات حكومتي اعمال مي  

  گيرد. ايندگاني از طرف مردم انجام ميد. تعقيب مجرمين و اعمال مجازات آنها توسط نم  

  . تفاوت بين تعليق اجراي مجازات و تعليق تعقيب كيفري چيست؟10

  شود. الف. تعليق اجراي مجازات در دادگاه است تعليق تعقيب كيفري در دادسرا انجام مي  

  ب. تعليق اجراي مجازات در دادسرا و تعليق تعقيب كيفري توسط دادگاه است.  

  شود. اجراي مجازات توسط بازپرس و تعليق تعقيب كيفري توسط ضابطين دادگستري انجام ميج. تعليق   

  شود. د. تعليق تعقيب كيفري توسط رئيس حوزة قضايي و تعليق اجراي مجازات توسط دادسرا انجام مي  

  شود چيست؟ م ميكند و مجدداً مرتكب جر . در قانون مجازات اسالمي حكم فردي كه از آزادي مشروط استفاده مي11

  الف. بايد به زندان باز گردد و مجازات جرم جديد نسبت به او اعمال گردد.  

  ب. بايد به زندان باز گردد و مجازات جرم قديم نسبت به او اعمال گردد.  

  بايد به زندان باز گردد و مجازات جرم جديد او را با تشديد نسبت به او اعمال كنند. ج.  

  جرم جديد، حكم به بازگشت وي به زندان و اجراي بقيه مدت مجازات قبلي داده خواهد شد.د. عالوه بر مجازات   

  توانند مورد عفو قرار گيرند؟ مي  . آيا كسانيكه بيش از دو بار سابقه محكوميت بلحاظ ارتكاب همان جرم را داشته باشند12

  د. با توافق دادگاه  ج. تحت شرايطي  ب. خير  الف. بله  

  تواند صادر شود؟ ورد قرار تعليق تعقيب مي. در كدام م13

    ب. قصاص    الف. حدود  

  د. تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده    ج. ديات  

  . در قرآن مجيد براي چند جرم كيفر حد مشخص شده است؟14

  د. شش جرم  ج. چهار جرم  ب. نُه جرم  الف. ده جرم  
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  يا بازدارنده است؟. چرا حكم تعدد جرم فقط مربوط به جرائم تعزيري و 15

  تواند مصداق داشته باشد. الف. براي اينكه تعدد جرم فقط در مورد جرائم تعزيري و بازدارنده مي  

  ب. براي اينكه حدود و قصاص و ديات مقررات مخصوص به خود را در اين مورد دارند.  

  تر است. ج. براي اينكه تعدد جرم فقط مربوط به جرائم نسبتاً سبك  

  ينكه تعدد جرم نشان دهنده حالت خطرناك مجرم است.د. براي ا  

  . قسمت زندان كانون اصالح و تربيت به كدام دسته از مجرمين اختصاص دارد؟16

  اند و مجرميني كه موجب فساد اخالق اطفال ديگر شوند. سال دارند و مرتكب جنايتي شده 15الف. مجرمين كه بيش از   

  سال دارند و موجب فساد اخالقي ديگران مي شوند. 15ب. مجرميني كه كمتر از   

  اند. سال دارند و مرتكب جنايتي شده 15ج. مجرميني كه كمتر از   

  اند. سال دارند و مرتكب جنايتي شده 18د. مجرميني كه بيشتر از   

  . تفاوت بين مجازات و اقدمات تأميني و تربيتي در چيست؟17

  زاتها براي ارعاب و كيفر دادن هستند ولي اقدامات تأميني براي اصالح مجرمين و پيشگيري از وقوع جرم.الف. مجا  

  ب. مجازاتها براي اصالح مجرمين هستند و اقدمات تأميني براي رنج دادن مجرمين.  

  ج. مجازاتها براي انتقام جويي از مجرمين هستند و اقدامات تأميني براي ارعاب مجرمين.  

  مجازاتها براي آزار مجرمين هستند و اقدمات تأميني براي خواركردن مجرمين.د.   

  شوند وجود دارد؟ . آيا آموزش اجباري براي اطفالي كه به كانون اصالح و تربيت وارد مي18

  د. با موافقت والدين او  ج. با موافقت طفل  ب. بله  الف. خير  

  شود؟ ند خود سرقت كند اجرا مي. آيا مجازات حد سرقت در موردي كه پدري از فرز19

  د. بله بدون موافقت فرزند  ج. بله با موافقت فرزند  ب. خير  الف. بله  

  . مسئله معالجه و اصالح مجرمين تحت تأثير فعاليتهاي كدام مكتب مورد توجه قرار گرفت؟20

  د. مكتب دفاع اجتماعي  ج. مكتب كالسيك  ب. مكتب عدالت مطلق  الف. مكتب تحققي  

  ميزان ديه در آيات قرآن كريم مشخص شده است؟ . آيا21

  د. در موارد خاص  ج. در برخي موارد  ب. خير  الف. بله  

  شوند؟ . آيا معاذير قانوني معاف كننده از مجازات موجب رفع مسئوليت كيفري فرد مي22

  شوند. الف. بله موجب رفع مسئوليت كيفري فرد مي  

  وند.ش ب. خير فقط موجب معافيت از مجازات مي  

  شوند. ج. در برخي موارد موجب رفع مسئوليت كيفري فرد مي  

  شوند. د. خير نه موجب رفع مسئوليت و نه موجب معافيت از مجازات مي  
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  . محارب كيست؟23

  كند. الف. كسي كه با ايجاد خوف و ترس، آرامش و امنيت را از مردم سلب مي  

  ب. كسي كه مرتكب جرائم خالف حيثيت شود.  

  ي كه مرتكب جرائم عليه مأموران دولت شود.ج. كس  

  د. كسي كه مرتكب جرائم عليه نيروي انتظامي شود.  

  بيني شده مجازات نمود؟ توان در اجراي مجازات حد كمتر يا بيشتر از مقدار پيش . آيا مي24

  بيني شده را اعمال نمود. توان كمتر از مقدار مجازات پيش الف. بله مي  

  بيني شده را اعمال نمود. شتر از مجازات پيشتوان بي ب. بله مي  

  بيني شده را اعمال نمود. توان بيشتر از مجازات پيش توان كمتر و نه مي ج. خير، نه مي  

  توان مجازات را تغيير داد.  د. بستگي به نظر قاضي دارد. اگر موافق باشد مي  

  شود؟ . آيا صغير قصاص مي25

  به دستور قاضي بله د.    ج. خير  ب. در مواردي  الف. بله  

  شود؟ باشد در اجراي حكم قصاص چگونه رفتار مي . اگر شخص مجني عليه مهدور الدم 26

  الف. حكم قصاص در مورد فرد قاتل به اجرا گذارده نخواهد شد.  

  ب. حكم قصاص در مورد فرد قاتل به اجرا گذارده خواهد شد.  

  ج. مجازات او به تأخير خواهد افتاد.  

  او تشديد خواهد شد.د. مجازات   

  . مجازات قصاص داراي كدام جنبه است؟27

      الف. جنبه خصوصي  

    ب. جنبه عمومي  

    ج. جنبه خصوصي و عمومي  

  د. جنبه انتقام جويي  

  . منظور از مصادره خاص چيست؟28

  الف. ضبط بخشي از دارائي كه مؤثر در وقوع جرم بوده است.  

  رمب. ضبط قسمتي از دارائي با توافق مج  

  ج. ضبط قسمتي از دارائي به مصلحت مجرم  

  د. ضبط قسمتي از دارائي با توجه به وضعيت مجرم  
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  . با توجه به نظريات مكتب تحققي اقدامات تأميني در چه زماني بايد مورد استفاده قرار گيرند؟29

      الف. بعد از ارتكاب جرم  

  ب. در زمانيكه فرد مرتكب تكرار جرم شده است.  

  در زمانيكه فرد مرتكب جرمي شده و حالت خطرناك او مشخص شده است.ج.   

  تواند بعد از ارتكاب جرم باشد يا قبل از آن. د. در زمانيكه حالت خطرناك فرد ثابت شده كه مي  

  . وظيفه قاضي در برخورد با معاذير قانوني چيست؟30

  الف. صدور حكم با توجه به موارد مذكور در قانون اجباري است.  

  ب. صدور حكم با توجه به موارد مذكور در قانون اختياري است.  

  ج. صدور حكم بدون توجه به موارد مذكور در قانون اجباري است.  

  د. صدور حكم بدون توجه به موارد مذكور در قانون اختياري است.  
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