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 هر گاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند................ 1

                              قاتل همان اولي است كه محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحت وارده مي شود                                                             الف.

                                                                                             قاتل همان اولي است  و نفر دوم محكوم به قصاص طرف  يا  ديه جراحت وارده مي شود                                                   ب.

  قاتل همان دومي است  اگر چه جراحت سابق موجب مرگ مي گرديد و نفر دوم محكوم به قصاص طرف و يا  ديه جراحت  ج.

  وارده مي شود                                           

  قاتل همان اولي است زيرا سبب اقوي از مباشر  است د.

 كدام يك از منابع حقوق جزاي اختصاصي به شمار مي رود؟ . 2

  مواد شكلي آئين دادرسي كيفري       ب.  آئين دادرسي كيفري         الف.  

  آئين دارسي دادگاههاي عمومي و انقالب د.  مواد ماهوي آئين دادرسي كيفري  ج.  

 انون ايران در مورد كسي كه پدر خود را بكشد چيست؟حكم ق . 3

  قصاص نمي شود بلكه محكوم به ديه و و تعزير مي شود                                   .الف  

  طبق مقرارت عمومي قتل عمدي مستوجب قصاص مي باشد                                  ب.  

  محرم مي شود                                        محكوم به پرداخت ديه  شده و از ارث ج.  

  در قانون ايران حكم خاصي در اين باره پيش بيني نشده است د.  

 قابل مجازات است؟مرتكب در قوانين جزايي ايران كدام يك از اعمال زير جرم بوده و لذا .4

  معاونت در خود كشي          ب.    خودكشي          الف.  

  شركت در خودكشي د.  ه خودكشي           شروع ب ج.  

 عمل كسي كه طفلي را كه شنا نمي داند وادار به شنا در دريا بنمايد و منجر به سلب حيات وي گردد از مصاديق : .5

  معاونت در خود كشي است                  ب.  معاونت در قتل عمد است            الف.  

  قتل عمدي است د.            شركت در خود كشي است          ج.  

 آالم و درد  و  رنج  روحي ناشي از فردي نسبت به ديگري كه در عمل موجب اقدام مصدوم به خودكشي گردد :. 6

  مشاركت در قتل عمد است           ب.  معاونت در قتل عمد است         الف.  

  قتل عمد است د.    قتل عمد نيست        ج.  

 اهده يك صحنه دلخراش منازعه بين چند نفر از ارعاب  و اخافه بميرد اين عمل...................... چناچه شخصي با مش .7

  قتل عمدي محسوب مي شود زيرا رابطه عليت وجود دارد                                                      الف.  

         قتل عمدي محسوب نمي شود زيرا رابطه عليت وجود ندارد   ب.  

  قتل عمدي محسوب نمي شود زيرا از منازعه كنندگان عمل مادي صادر نگرديده است              ج.  

  قتل عمدي محسوب مي شود زيرا ازمنازعه كنندگان عمل مادي صادر گرديده است              د.  
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ه و خروج قطار از خط عده اي كشته و مجروح شوند اگر سوزن بان راه آهن به وظيفه خود عمل نكند و در نتيجه عدم انجام وظيف .8

 عمل ارتكابي ................................

  در حكم قتل عمد مي باشد      ب.    قتل عمد مي باشد        .الف  

  قتل شبه عمد مي باشد د.  در حكم قتل شبه عمد مي باشد               ج.  

 حسوب مي شود؟كدام يك از اعمال زير نوعاً كشنده م .9

  زدن سيلي به شقيقه زن                 ب.  به زمين زدن عمدي فرد                الف.  

  ايراد ضرب بوسيله چوب به شكم فرد د.  ايراد جرح بوسيله قيچي به پاي فرد                 ج.  

 و رنج چه حكمي دارد؟ قتل بيمار محتضري كه در حال مرگ حتمي و قطعي است در جهت رهايي وي از درد .10

  در حكم  قتل شبه عمد است                ب.  قتل شبه عمد است                الف.  

  در حكم قتل عمد استد.    قتل عمد است                 ج.  

ر او به انسان قانون مجازات اسالمي در مواردي كه كسي قصد تيراندازي به كسي ديگر را داشته باشد و تي 296به موجب ماده  .11

 بي گناه ديگري اصابت كند عمل او.............................. 

  خطاي محض است                       ب.  قتل عمد است                      الف.  

  قتل شبه عمد است د.  در حكم قتل عمدي است   ج.  

 .............................او  خص ديگري اصابت و موجب مرگ شود عمل اگر تير اندازي به قصد قتل كسي شليك نموده و تير او به ش. 12

  اشتباه در هويت و قتل عمد است                        ب.  اشتباه در هويت و خطاي محض است                الف.  

  اشتباه در هدف و قتل عمد است د.  اشتباه در هدف و خطاي محض است                  ج.  

 مسئوليت عاقله براي پرداخت ديه در خصوص قتل و جرح خطاي محض استثنائي بر كدام اصل حقوق جزا است ؟. 13

  اصل شخصي بودن مجازات ب.  اصل قانوني بودن مجازاتالف.  

  اصل قانوني بودن و اصل شخصي بودن مجازات د.  اصل فردي بودن مجازات ج.   

 ب:اص را بكشد مرتكاگر كسي بدون اذن ولي دم محكوم به قص .14 

  قتل عمد شده و مستحق ديه است    ب.  قتل غير عمد شده و مستحق ديه است الف.  

  قتل عمد شده و مستحق قصاص است د.  قتل غير عمد شده و مستحق تعزير است  ج.  

 در قصاص عضو: .15

  عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص مي شود    الف.  

  سالم قصاص نمي شود       عضو ناسالم در برابر عضو  ب.  

  عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمي شود         ج.  

  عضو ناسالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمي شود د.  
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عده اي كبير و تعدادي صغيرند و اولياي دم كبير درخواست قصاص دارند حكم قضيه  ي دم در قتل عمدي در موردي كه اوليا  .16

 چيست؟

    بايد صبر كرد تا صغار كبير شوند                        الف.  

           حكم به قصاص صادر و اجرا مي شود                                                                                                ب.  

  با مصالحه موضوع حل مي شود                            ج.  

  باتاديه سهم صغار از ديه به وسيله اولياي دم خواهان   قصاص ، حكم به قصاص صادر و اجراء مي شود د.  

 جنايتهاي عمدي و شبه عمدي ديوانه:  .17

  خطاي محض است           ب.  به منزله خطاي محض است الف.  

  شبه عمد است د.    به منزله شبه عمد است  ج.  

 سئوليت كيفري است؟در چه صورتي جنون موجب عدم م .18

  در صورتي كه حالت خطرناك داشته باشد ب.  صرفاً در صورتي كه دائمي مي باشد          الف.  

  به هر درجه اي كه باشد د.  به درجه اي باشد كه مجنون فاقد شعور شود       ج.  

 اگر كسي طفل مميزي را اكراه به قتل ديگري نمايد ؟ .19

  ود و طفل مميز فاقد مسوليت كيفري است                 اكراه كننده قصاص  مي شالف.  

  اكراه كننده به حبس ابد محكوم شده و طفل مميز به قصاص محكوم مي شود                ب.  

  اكراه كننده به حبس ابد محكوم شده و عاقله طفل مميز بايد ديه قتل را بپردازد                ج.  

  طفل مميز به حبس ابد محكوم مي شود  اكراه كننده قصاص شده و د.  

 در صدمات بدني، ديه زن و مرد ............................  .20

    يكسان است                          الف.  

  ديه زن نصف ديه مرد است                     ب.  

  ست                      اگر ديه عضو مصدوم بيشتر از ثلث ديه كامله باشد ديه زن نصف ديه مرد ا ج.  

  اگر ديه عضو كمتر از سقف ديه كامله باشد ديه زن نصف ديه مرد است د.  

 كدام يك از جرايم زير با شهادت يك مرد عادل و قسم مدعي ثابت مي شود ؟  .21 

  قتل خطاء محض                     ب.    قتل شبه عمد  الف.  

  قتل شبه عمد و خطاء محض .د    قتل عمد                       ج.  

 د:در قتل عمد و د ر قسامه  اگر مدعي عليه  با وجود  درخواست مدعي اجراي قسامه  ننماي .22  

  به پرداخت ديه محكوم مي شود                     ب.  به حبس محكوم مي شود    الف.  

  مي شوداز اتهام قتل عمدي تبرئه د.  قصاص مي شود                       ج.  
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 اگر جراحي براي كشف يك روش جديد به بيمار آمپولي تزريق نموده و موجب صدمه جسمي وي گردد عمل او :  .23

  شبه  عمدي است                     ب.    عمدي است                  الف.  

  در حكم شبه عمدي است د.  خطاي محض است                       ج.  

 موارد زير از وسايل ايراد جرح مي باشد؟ كدام يك از  .24  

  وسائل شيميايي يا فيزيكي                     ب.  وسائل فيزيكي يا ميكانيكي    الف.  

  وسائل فيزيكي ، شيميايي يا ميكانيكي د.  وسائل فيزيكي                       ج.  

 ؟ ديه جراحت دامغه  كه بر سر و صورت ايجاد مي شود چقدر است  .25

  شتر                                           33 ب.   ده شتر                                          الف.  

  شتر و ارش  10 د.  شتر و ارش                       33 ج.  

 اگر كسي به اعتقاد مهدورالدم بودن  مجني عليه مرتكب قتل شود عمل وي  :  .26

  قتل شبه عمد است                              ب.                        قتل عمد است الف.  

  در حكم قتل عمد است د.  خطاي محض است                       ج.  

  اگر سيل چيزي را به همراه آورد و و در وسط جاده قرار دهد و كسي آن را برداشته و به گوشه اي براي مصلحت عابرين   .27

 دين ترتيب  سبب جنايت گردد........................................قرار دهد و ب

  عهده دار چيزي نخواهد بود                                                               الف.

                                                                 ضامن  بوده و عهده دار خسارت است                                                                 ب.

  بودن سبب ازمباشر عهده دار خسارت است                       يبه لحاظ اقو ج.

  به لحاظ اختياري بودن عمل ضامن است د.

 آدم ربايي در صورتي محقق مي شود كه :  .28

ربودن بقصد مطالبه و با هر وسيله و به هر نحوي باشد                                                                             ب.                ربودن با  وسيله نقليه باشد          الف.

  ربودن با حيله باشد د.ربودن  بقصد  انتقام و با وسيله نقليه باشد             ج.

 رد ديه سقط جنين شبه عمد ، چه كسي مسئول پرداخت ديه است ؟در مو  .29

پرداخت ديه به عهده عاقله است                                                                                                  ب.  پرداخت ديه بعهده جاني است         الف.  

  پرداخت ديه  بطور تساوي بعهده عاقله و جاني است د.مال  است                          پرداخت ديه بعهده بيت ال ج.  

 از لحاظ عنصر مادي حبس يا مخفي كردن شخص ،  جرم........................... است.   .30

  مركب و آني د.  به عادت         ج.  آني                     ب.  مستمر  الف.  
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