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  در چه زماني شركاي در جرم بايد از قصد مجرمانه يكديگر مطلع باشند؟.  1

  بعداز ارتكاب جرم. ب  قبل و بعد ار ارتكاب جرم. الف  

  قبل يا در حين ارتكاب جرم. د  در حين ارتكاب جرم و بعد از آن. ج  

  چه ارتباطي بين عمل معاون جرم و مباشر جرم وجود دارد؟. 2

  . عمل مباشر تابع عمل معاون است. ب  .عمل معاون تابع عمل مباشر است. الف  

  . تر از عمل مباشر استعمل معاون مهم. د  . عمل معاون جرم و مباشر جرم هم ارزش هستند. ج  

  تفاوت بين جرم مطلق و مقيد چيست؟. 3

  . قيد تحقق جرم مقيد به ايجاد نتيجه است اما در جرم مطلق انجام عمل مجرمانه صرفنظر ا ز ايجاد نتيجه استدر جرم م. الف  

  . در جرم مطلق تحقق جرم مقيد به ايجاد نتيجه است اما در جرم مقيد انجام عمل مجرمانه صرفنظر  از ايجاد نتيجه است. ب  

  . كول به ايجاد نتيجه هستندتفاوتي بين جرم مطلق و مقيد نيست هر دو مو. ج  

  . تفاوتي بين جرم مطلق و مقيد نيست هر دو صرفنظر از ايجاد نتيجه هستند. د  

  كالهبرداري چه نوع جرمي است؟. 4

  به عادت. د  مركب. ج  ساده. ب  مطلق. الف  

  شريك در جرم غير عمدي چه مجازاتي خواهد داشت؟. 5

  معاون جرممجازاتي در حد . ب    مجازات مباشر جرم. الف  

  مجازات اشد. د    مجازات تخفيف يافته. ج  

  وجه تمايز شريك جرم از معاون جرم چيست؟. 6

  . كندكند ولي معاون جرم به نحوي از انحاء به جرم اصلي كمك ميشريك در عمليات اجرايي جرم شركت مي. الف  

  . كندبه مجرم اصلي كمك ميكند و شريك به نحوي از انحاء معاون در عمليات اجرايي جرم شريك مي. ب  

  . كنندشريك و معاون هر دو در عمليات اجرايي جرم شركت مي. ج  

  . كنندوجه تمايزي بين آنها وجود ندارد، هر دو به مجرم اصلي كمك مي. د  

  به چه دليل طرفداران مكتب تحققي قائل به مجازات جرم محال هستند؟. 7

  . مجرم وجود داردبه دليل حالت خطرناكي كه در خود . الف  

  . چون در اين مكتب اصوالً معتقد به اجراي مجازاتها هستند. ب  

  براي جلوگيري از فرار مجرمين و بي مجازات ماندن افراد بزهكار. ج  

  براي رعايت اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها. د  
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  دفاع مشروع چيست؟. 8

  ني دفع يك حمله ناحق با توجه به شرايط قانو. الف  

  دفع يك حمله بحق با توجه به شرايط قانوني. ب  

  دفع يك حمله ناحق بدون توجه به شرايط قانوني. ج  

  دفع يك حمله ناگهاني بدون توجه به شرايط قانوني. د  

دهد چه دارد تا او بتواند به آساني جرم را انجام كند يا موانعي را از پيش پاي او بر ميكسي به نفع كالهبرداري تبليغ مي. 9

  عنواني دارد؟

  فاعل مستقل جرم. د  شريك جرم. ج  معاون جرم. ب  مباشر جرم. الف  

  تفاوت بين دفاع مشروع و حالت ضرورت يا اضطرار چيست؟. 10

  . در دفاع مشروع فرد دفاع كننده است اما در حالت ضرورت شخص حمله كننده است. الف  

  . الت ضرورت شخص دفاع كننده استدر دفاع مشروع فرد حمله كننده است اما در ح. ب  

  . تفاوتي بين اين دو وجود ندارد هر دو در حالت دفاع هستند. ج  

  . تفاوتي بين اين دو وجود ندارد هر دو در حالت حمله هستند. د  

  زند در چه وضعيتي قرار دارد؟فردي كه بيكار و گرسنه است و دست به سرقت مي. 11

  در حالت اكراه. د  در حالت اجبار. ج  دفاع مشروعدر . ب  در حالت اضطرار. الف  

  آيا در موارد فوري اخذ رضايت پزشك از بيمار يا اقرباي او براي عمل جراحي يا طبي ضروري است؟. 12

  بطور استثنايي. د  در برخي موارد. ج  خير. ب  بله. الف  

  شود؟در حقوق جزا جنون تحت چه عنواني بررسي مي. 13

  از عوامل رافع مسئوليت كيفري. ب  كننده جرماز علل توجيه . الف  

  از علل تخفيف مجازات. د    از معاذير قانوني. ج  

  عوامل رافع مسئوليت كيفري چيست؟. 14

    .شودموجب تخفيف مجازات مي. الف  

  شودموجب معافيت از مجازات مي. ب  

    شودموجب رفع مسئوليت كيفري و مدني مي. ج  

  . ماندشود و مسئوليت مدني باقي ميفري ميفقط موجب رفع مسئوليت كي. د  
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  اگر كسي كه تحت تأثير هيپنوتيزم قرار گرفته است مرتكب جرمي شود مسئول است؟. 15

  . اگر تحت تأثير قوه قهريه مورد هيپنوتيزم قرارگرفته است مسئول نيست. الف  

  . اگر با قوه قهريه مورد هيپنوتيزم قرار گرفته مسئول است. ب  

  . اگر بدون قوه قهريه مورد هيپنوتيزم قرار گرفته مسئول نيست. ج  

  . در هر صورت مسئول است. د  

  در حقوق ايران بطور كلي افراد مسئول در شخص حقوقي چه كساني هستند؟. 16

  مديران و مسئوالن شخص حقوقي. ب  .تمام افرادي كه در آنجا فعاليت دارند. الف  

  مقامات مافوق. د  كارمندان و مقامات مادون. ج  

  در دفاع مشروع منظور از فعليت داشتن تجاوز چيست؟. 17

    . بيني باشدخطر غير قابل پيش. الف  

  . خطر تجاوز براي آينده باشد. ب  

  . اي حاصل شده باشدخطر قبالً پيش امده و نتيجه مجرمانه. ج  

  . خطر تجاوز قريب الوقوع باشد. د  

  يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود چه كسي مسئول است؟هر گاه به امر غير قانوني . 18

  . مأمور مسئول است و بايد مجازات شود. ب  .آمر مسئول است و بايد مجازات شود. الف  

  . شوندآمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي. د  .شودآمر مسئول است ولي مجازات نمي. ج  

تواند مجني عليه  خود را به علت اشتباه در ديد و عدم مهارت در ت و تيراندازي نميعمل فردي كه با وجود تهيه مقدما. 19

  تيراندازي به قتل برساند، تحت چه عنواني قابل بررسي است؟

  جرم تام. د  جرم محال. ج  جرم عقيم. ب  شروع به جرم. الف  

  ل مجازات است؟آيا هم اكنون دركشور ما با توجه به قانون مجازات اسالمي جرم محال قاب. 20

  . خير، صراحتي در اين مورد وجود ندارد. ب    .بله قابل مجازات است. الف  

  . بطور استثنايي قابل مجازات است. د    .گاهي قابل مجازات است. ج  

  فرار از خدمت سربازي اصوالً در كدام مرجع بايد مورد رسيدگي قرار گيرد؟. 21

  دادگاههاي حقوقي. ب  دادگاههاي عمومي و انقالب . الف  

  دادگاههاي جزايي. د    دادگاههاي نظامي. ج  

  توقيف غير قانوني چه نوع جرمي است؟. 22

  جرم مركب. د  جرم مطلق. ج  جرم مستمر. ب  جرم به عادت. الف  
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د، در اصطالح اگر مجرم از مراحل مختلف جرم عبور كند و فعل يا ترك فعل را به پايان برساند و به نتيجه مجرمانه دست ياب. 23

  حقوق جزا مرتكب چه شده است؟

      انجام عمليات مقدماتي. ب    شروع به جرم. الف  

  جرم كالهبرداري. د    جرم تام. ج  

  آيا د رقانون ايران انجام عمليات مقدماتي براي ارتكاب جرم قابل مجازات است؟. 24

  . بله انجام عمليات مقدماتي ارتكاب جرم قابل مجازات است. الف  

خير انجام عمليات مقدماتي جرم نيست اما اگر اين عمليات خود عنوان جرم خاصي را داشته باشد قابل تعقيب و مجازات  .ب  

  . است

  . انجام عمليات مقدماتي حاكي از قصد مجرمانه است اما فعالً مجرمين در مورد آن از تخفيف مجازات برخوردارند. ج  

  . انجام عمليات مقدماتي در هر صورت جرم و قابل مجازات است. د  

  اند؟در حقوق ايران بيشتر چه نوع مسئوليتي براي اشخاص حقوقي قائل شده. 25

  بيشتر مسئوليت جزايي و حبس. الف  

  بيشتر مسئوليت مدني و جبران خسارت. ب  

  فقط حبس و انهدام. ج  

  فقط جزاي نقدي. د  
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