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  كدام يك از اشخاص زير به موجب قانون ، دارنده چك محسوب مي شود ؟  .1

  كسي كه چك ، بعد از برگشت در بانك به وي منتقل مي شود. الف   

  كسي كه چك ، بنام وي صادر شده است . ب   

  كسي كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است. ج  

  يسي كرده استكسي كه چك حامل را ظهر نو. د   

  . شده است ................ هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صادر كردن چك نمايد مرتكب جرم   .2

  در حكم صدور چك بال محل. د  در حكم كالهبرداري  . ج  صدور چك بالمحل. ب  كالهبرداري. الف   

قلبي وجه چك را توسط مقامات قضايي يا اجرايي توقيف نمايد و بدين اگر كسي با تباني شخص ثالث و توسل به وسايل ت .3

  . وسيله  دارنده چك را از محل آن بي بهره كند  عمل وي 

  صدور چك بالمحل است . ب  در حكم صدور چك بال محل است. الف  

  فاقد وصف كيفري است . د    كالهبرداري است   . ج  

  عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد ؟  در صورت جعل چك چه كسي مي تواند دستور .4

  ذي نفع     . ب    صادر كننده    . الف  

  صادر كننده ،ذي نفع ، قائم مقام قانوني . د    قائم مقام قانوني   . ج  

رت عدم مي تواند براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كند تا حق شكايت كيفري او در صو....................  دارنده چك ظرف مدت  .5

  . پرداخت محفوظ بماند 

  شش ماه از تاريخ سر رسيد چك. ب  شش ماه از تاريخ صدور چك. الف  

  بيست و چهار ساعت از تاريخ سر رسيد چك. د  بيست و چهار ساعت از تاريخ  صدور چك   . ج  

ل عليه پرداخت وجه آن تاييد مي چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محا..............  . 6

  .شود 

  چك مسافرتي. د  چك تضمين شده. ج  چك تاييد شده. ب  چك عادي. الف  

  . ا گر كسي در خصوص كيفيت مبيع ، مشتري را فريب دهد  . 7

  مرتكب جرم سرقت شده است. ب  مرتكب جرم كالهبرداري شده است. الف  

  طبق قانون مجازات اسالمي قابل مجازات نمي باشد. د  مرتكب جرم تحصيل مال نامشروع شده  است. ج  

  . عبارت است از توسل به وسايل متقلبانه براي بردن مال ديگري ................    .8

  شروع به سرقت. د  شروع به كالهبرداري. ج  سرقت. ب  كالهبرداري. الف  
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   ؛ازدواج نمايد عمل وي اگر مردي با توسل به وسايل متقلبانه زني را فريب  داده و با وي .9

  شروع به كالهبرداري است . ب    كالهبرداري نيست. الف  

  تحصيل  مال نامشروع است. د    كالهبرداري است. ج  

دارد امتناع نموده ) ب (را فروخته واز پرداخت وجه آن در مقابل مطالباتي كه از آقاي ) ب(وكالتا اتومبيل  آقاي ) الف (اگر آقاي  .10

  بطه به حيله و دروغ متوسل شود مرتكب چه جرمي شده است ؟و در اين  را

  كالهبرداري. الف  

  شروع به كالهبرداري. ب  

  اگر با سوء نيت تصاحب نمايد مرتكب كالهبرداري شده است. ج  

  اگر با سوء نيت تصاحب نمايد  مرتكب خيانت در امانت  شده است. د  

روي فالن مقام دولتي مي تواند براي رفع مشكل فردي اقدام به عمل آورد و اگر شخصي مدعي باشد كه با داشتن نفوذ كالم  .11

  متعاقبا مالي از مجني عليه دريافت نمايد مرتكب چه جرمي شده لست ؟

  تحصيل مال نامشروع. د  ارتشا. ج  رشا. ب  كالهبرداري. الف  

  . كالهبرداري جرم  .12

  آني است مركب و . د  آني است. ج  مركب است. ب  مستمر است. الف  

   :عمل كسي كه براي گرفتار كردن رقيب در معامالت موهوم و ورشكسته كردن او به وسايل متقلبانه متوسل مي شود .13

  كالهبرداري نيست. ب    كالهبرداري است. الف  

  معاونت در ورشكستگي است. د  شروع به كالهبرداري است. ج  

  . د بفروشد عمل كسي كه با آگاهي مال غير را به جاي مال خو .14

  كالهبرداري است. ب  جرم نيست و جنبه حقوقي دارد. الف  

  خيانت در امانت است. د  در حكم كالهبرداري است. ج  

  ...................... كسي كه با علم به عدم امكان مطلق جبران ، از خدمات ديگري استفاده نمايد مرتكب  .15

  است  جرمي نشده . ب  جرم كالهبرداري شده است. الف  

 جرم سرقت شده است. د  جرم كالشي حرفه اي شده است. ج  

  . صرف دادن چك به مرتشي بدون اينكه وصول شده باشد از مصاديق  .16

  جرم تام ارتشا است   . ب    شروع به ارتشا است. الف  

  جرم عقيم است. د  مرحله مقدماتي جرم ارتشا است. ج  

  . جرم ارتشا جرمي است  .17

  مركب . د  مطلق. ج  مستمر. ب  مقيد. الف  
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  . اگر مامور براي انجام كاري كه جزء وظايف سازمان او بوده ولي از وظايف شخص وي نباشد پولي اخذ نمايد  عمل وي  .18

  ه  كالهبرداري است  و ارتشا نيستشبيه ب. الف  

  صورت انجام كار ارتشا است در. ب  

  است جام كار شروع به كالهبرداريدر صورت عدم ان. ج  

  با توجه به دريافت پول ارتشا است. د  

  ............... دادن مبلغي به كارمند دولت به رسم انعام در صورتي كه كارمند مزبور هيچ نوع مداخله اي در كار نداشته باشد  .19

  رشوه محسوب مي شود. الف  

  ل مقررات ديگر كيفري خواهد بودرشوه محسوب نشده و مشمو. ب  

  شوه محسوب خواهد شدشروع به ر. ج  

  رشوه محسوب نشده و مشمول مقررات ديگر كيفري نخواهد بود . د  

  در چه صورتي رشوه دهنده از مجازات حبس معاف بوده و مال پرداخت شده ، به وي مسترد مي شود؟  .20

  در صورت گزارش وي. ب    طرارضدر صورت ا. الف  

  رش وي  يا شكايت ويطرار يا گزاضدر صورت ا. د    در صورت شكايت وي. ج  

  ................... مجازات واسطه در جرم ارتشا   .21

  مجازات مرتشي است. ب    مجازات راشي است. الف  

  حداقل مجازات راشي و مرتشي  است. د  مجازات معاونت در جرم مرتشي است. ج  

  اصطالح فورتوم در حقوق رم ، معادل كدام جرم در مفاهيم امروزي است ؟ .22

  كالهبرداري  –سرقت  –خيانت در امانت . د  كالهبرداري. ج  سرقت. ب  خيانت در امانت. الف  

  .مي باشد ............... جرم خيانت در امانت از جرايم عليه .23

  شخصيت معنوي افراد. د  آسايش عمومي. ج  مالكيت. ب  امنيت عمومي . الف  

  امانت محسوب مي شود ؟ كدام يك از موارد زير از عناصر مادي جرم خيانت در .24

  تصاحب –مفقودي  –استعمال . د  تصاحب. ج  مفقودي. ب  استعمال. الف  

اگر خريدار بابت اجناس مورد خريد يك اسكناس پانصد توماني بدهد ولي فروشنده اشتباها اسكناس مزبور را يك هزار  .25

  .............  دريافت نمايد عمل خريدار  توماني تصور نموده و مبلغ اضافي به خريدار بدهد و وي آگاهانه آن را 

  سرقت است. ب    كالهبرداري است. الف  

  سرقت نيست. د    شروع به سرقت است. ج  

  .................دستگير شود اين مقدار از عمل ) به منظور سرقت (اگر كسي در حين چيدن ميوه از درخت  .26

  سرقت تام است     . ب  شروع به سرقت است   . الف  

  فاقد وصف كيفري است. د   مرحله مقدماتي سرقت است  . ج  
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  ......................... را بشكند و ديگري مال را برده باشد ) حرز (اگر يكي از دو سارق قفل صندوق   .27

  هر دو به مجازات سرقت مستلزم حد محكوم مي شوند . الف  

  شوندهيچكدام به مجازات سرقت مستلزم حد محكوم نمي . ب  

  اولي به مجازات سرقت مستلزم حد محكوم و دومي تعزير مي شود . ج  

  دومي به مجازات سرقت مستلزم حد محكوم و اولي  تعزير مي شود. د  

  كدام يك از موارد زيراز راههاي سرقت مستلزم حد مي باشد؟ .28

  شهادت يك مرد عادل و دو زن عادل. الف  

  يك مرتبه اقرار سارق نزد قاضي . ب  

  علم قاضي و شهادت دو مرد عادل . ج  

  علم قاضي و يك مرتبه اقرار سارق نزد قاضي. د  

  .كسي كه مال غير را بطورعلني و آشكارا مي ربايد ..................  .29

  منبج. د  محتال. ج  مختلس. ب  مستلب. الف  

ه كيلو وات زار كيلو وات برق مصرفي تنها ددستكاري عمدي در كنتور برق و كند ساختن عقربه آن به نحوي كه به جاي ه .30

  نشان دهد از مصاديق 

  سرقت مستلزم تعزير است. ب    كالهبرداري است. الف  

  خاص استجرم . د   سرقت مستلزم حد است. ج  
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