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 2نسخة-تخبار  انظار  ازجااي ال مراجعة أسئلة
 تظسيق: أ. ن. ز

 

 

 ُيشرتط نقير  ازجرمية مبعظرهر انقرنون  وقوع انضر :  .1

 تخطأ 

 صح           

علااق قياار  الساااونية ازجظرييااةمل قياار  الساااونية الانيااةمل وهاا ا ماار ُيعاار  نعااا  انيف اار  العلااو  عاا  انعل ااة    دايًماار يرتتاا   .2

  انا اسرت ازجظريية احلايثة:

 صح            

 تخطأ 

 نسلو  اُلسبما م  نص انبجريم: إن معير  انبيفرقة نني ازجرمية انسلاية واإلجيرنية ي ون نرنظار لرهّية ا .3

 صح 

 تخطأ          

  إن ازجرمية انيت يبوقف مااهر علق إ ادة ازجرن مل ُتسمق: .4

 جرمية وقبية

 جرمية اعبيرد   

 جرمية مببرنعة األفعر    

  جرمية مسبمرة 

 عظرصر انقصا ازُجْرم  ه :  .5

 انعلم+ اإل ادة+ انيفعل          

 انعلم +انيفعل           

 اإل ادة+ انعلم 

 اإل ادة + انيفعل           

  عل ة انبيفرء انشروع   ازجرايم غري القصودة عا  توافر:إن  .6

 انرك  اُليفرتض            

 انرك  انشرع             

 انرك  الردي           

 انرك  العظوي 

   ُيصي  حقر حيميه انقرنونمل هو: اسبعمر  انقوة انالزمة لواجهة تخطر اعبااء حر  وحقيق مل ويهاد نضر .7

 دفع انصريل

 انشرع  انافرع

 انافرع اإلنسرن           

   2+ اتخبير   1اتخبير 

 ردي نلجرمية قريم علق عظرصرمل ه :انرك  ال .8
 اخلطأ + انضر + انعالقة انسااية           
  انساايةانيفعل + انضر  + انعالقة            
 انيفعل+ انظبيجة+ انعالقة انسااية 

 ال ش ء ممر ُذكر          

(مل كمر أن 74مل 72  مل48مل 28مل 22مل 7) :إجرنرت األسئلة أ قر  تعايلمت 

 ( حتبرج تأكا.69مل 55مل 50مل 35مل 26) :األسئلة أ قر 
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ُيقصا نه: صالة مردّياةمل تارنني ناني تارهرتني حسايبنيمل ترتاطارن علاق ،او تارو يمل   تعرقا  زما مل              إن انبعرنق انسايب .9

 يفيا نأن أحاهمر معلوًنر نرآلتخر: ُي

 صح 

 تخطأ          

 نعرمل اخلر ج  نه مانوننيمل همر: انبغري ان ي حياث كأثر نلسلو  اإلجرام    ا .10

 الانو  العظوي+ الانو  الردي 

 الانو  انقرنون  + الانو  الردي          

 الانو  انظاري + الانو  انعمل           

 الانو  ازجظري + الانو  انسايب          

 شروع انبر  وانشروع انظرقصمل هو: إن انيفرق نني ان .11

 أن انشروع انظرقص مت انيفعل ون   انظبيجة مل تبحقق نع س انشروع انبر            

 انشروع انبر  مت انيفعل وحتققت انظبيجة نع س انشروع انظرقصأن            

 مت انيفعل ومل تبحقق ازجرمية مل نع س انبر أن انشروع انظرقص مل يبم انيفعل أصاًل 

 رمية ُيعا شروًعر حقيقيًّر هلر: إن مرحلة انبحضري نلج .12

 صح           

 تخطأ 

   أنهر علق قيا احليرةمل ُتعبرب: انظرإن إطالق انعير  انظر ي علق جثة هرماةمل حبيث يا  ُمطِلق  .13

 جرمية شروع

 جرمية موقوفة

 جرمية تخرياة

 جرمية مسبحيلة 

ُتعا د اسة ه ا الاحثمل د اسة نلجرن  م  حيث إ ادته ونيفسيبه ال ت رب ازجرميةمل ممر يرتت  عليهار تاوافر السااونية أو     .14

 اامهر أو ختيفييفهر حبس  األحوا : انع

 انرك  انشرع 

 انرك  الردي

 انرك  انطايع 

 انرك  العظوي 

حاه  إذا وّجه ازجرن  إ ادته إىل ا ت رب ازجرمية عرًلر نبوافر عظرصرهرمل مثل: أن يطلق انظر  علق شخص قرصًاا إزهارق  و  .15

 فيقبلهمل فإن ه ا ُيعا قصًاا: 

 احبمرن 

 غري حماود

 مارشر 

 ال ش ء ممر ُذكر

 بيجة وتقالهر فإن انقصا عظايٍ : إذا توقع ازجرن  وقوع انظ .16

 ُمظبيف 

 احبمرن 

 صحيح 

 3+ اتخبير   1اتخبير  
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   ازجرمية مع شخًصر آتخرمل فإنه: م  نرشر انرك  الردي  .17

 ُمشرت  نرنبسا 

 ُمشرت  نرنبوسني

  فرعل أصل 

 ال ش ء ممر ُذكر

 إغراء ازجرن  نر ت رب ازجرمية: ُيعبرب  .18

 ةإعرن

 مسرعاة

 حتريض 

 كل مر ساق

ق نارنظار فإناه قاا ا ت ا      ُمشر  الساح الارشر ان ي  أى طيفًلر يغرق مع إم رنه مسرعاته ون ظه مل ييفعال واكبيفا  إن  .19

 سلوًكر: 

 سليبمل مبعظق أنه تخرنف اإلنسرنية

 سليبمل مبعظق أنه نيس شجرع

 سليبمل مبعظق عا  انيفعل 

 سليبمل ألنه اكبيفق نرنظار

  : انبعاي علق ناٍن أو مر  أو عرضنغة .20

 انقصرص

 احلاود

 انبعرزير

 ازجظرية 

  يظقسم انقبل   انيفقه انشرع  إىل: عمامل وشاه عمامل وتخطأمل وشاه تخطأ: .21

 صح

 تخطأ 

يشرت  انقبل انعما مع شاه انعما   توافر انقصامل ون   انيفر ق   آنة انقبل فإن كرنات قرتلاة فهاو شااه عماامل وإن       .22

  كرنت غري قرتلة فهو انعما:

 صح

 تخطأ 

  نيفوذ   اناانمل كرإلنرة وانس ني وانشوكةمل فإنهر آنة: عظا احلظرنلة: كل مر نه .23

 تقبل غرنًار 

 ال تقبل غرنًار

 علق حس  قوة انظيفوذ

 ال ش ء ممر ُذكر

  عما انصيب واجملظون جيري جمرى: .24

 انعما

 شاه انعما

 اخلطأ 

 

 



4 
 

  قصرصمل ف الهمر ياديرن لعظق واحاال فرق نني شروط وجوب انقصرصمل وشروط اسبييفرء ان .25

 صح

 تخطأ 

  مل ه : األم  م  احليفمل انبمرثلمل اسبواء انعضوي *فقنيُيشرتط نلقصرص   انطر  ثالثة شروط  .26

 صح

 (ونالحبيرط ييفضل انبأكا أكثر م  اإلجرنة)    انع( شرط هظر  ون   *)صحيحةمل     تخطأ. 

 ُيقرد أيًضر   انطر  وازجروح م  ال ُيقرد نأحٍا   انظيفس التخبال  أحا انشروطمل فإنه ال .27

 صح 

 تخطأ

  يظبه  إىل عام الص   كل جرٍح ُيقب .28

 صح 

 تخطأ 

  إن مقاا  اناية   أصاع انيا انواحاةمل ه : .29

 ثلث دية انظيفس

  نع دية انظيفس

 تُخمس دية انظيفس

 ُعْشر دية انظيفس 

  م  ذهَ  مسعه نسا  جظريةمل فإن اناية ت ون: .30

 نصف

  نع

 ُثلث

 كرملة 

 لا وال ُتاميه وُتسمق نرنقرشرة احلر صة ه  انيت تشق ازج .31

 صح 

 تخطأ

 إىل أ  انامرغمل أي: جلاة انامرغ ه  انيت تصل  .32

 البالمحة

 انارزنة

 اهلرمشة

 الأمومة 

عقونرت مقا ة شرًعر   معصية نبمظع م  انوقوع   مثلهرمل ُشرعت زواجر نلظيفوسمل ون رًنر وتطهرًيامل وال ُيحل تعطيلهر ال  .33

 نشيفرعة وال نهاّية.

 رانبعرزي

 انقصرص

 انايرت

  ازجواب: احلاود(ال ش ء ممر ُذكر( 

  اد ءوا احلاود نرنشاهرت مر اسبطعبم"" صلق اهلل عليه وسلم: جي  احلا علق م  وطأ امرأة ياظهر زوجبهمل نقو  انظيب .34

 صح

 تخطأ 
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ُيعاا    غام    نإلمار  أن  وكا ن  ال جياوز  حا انق   حق نلمق و  تخروًجر ع  األصل ان ي ال جيوز تعطيل احلا نرنبظارز مل   .35

 سقوط احلا

 (نالحبيرط ييفضل انبأكا أكثر م  اإلجرنة)  صح. 

 تخطأ

  ي ون نرنصيفع ونرنبونيخ وانعا  .36

 احلا

 انقصرص

 انبعاير 

  أي انقرت 

هظر  فر ق نني اُلظبه  واُلغبص  واُلخبلس ونني انسر قمل أحاهر أن انسر ق ُتقطع يا  إذا حتققت انشروطمل نيظمر ال قطع  .37

   اآلتخري 

 صح 

 تخطأ

  جي  أن ي ون الر  السروق   حرزمل فإن مل ي   ك ن  فال سرقة .38

 صح 

 تخطأ

  هم ان ي  يعرتون نلظرس   انصحراء أو انُاظيرنمل فيغصاون الر  ُمجرهرة .39

 انُاغرة

 اُلحر نون 

 الرتاون

 انسر قون

وعاًاا نعطّياةمل نقارء مار ُيطلا  مظاه انقيار         جرمية يبمثل  كظهر الردي   طل  الوتف انعر مل أو قاونهمل أو أتخ   عطّيةمل أو  .40

  نعمل أو االمبظرع ع  عمل

 االتخبالس

 انباوير

 انرشوة 

 ال ش ء ممر ُذكر

ال ي يفاا  نبحقااق جرميااة انباوياار أن ياابم تغاايري احلقيقااة   حماار مل إباار ُيشاارتط اإلتاارا  ناارآلتخري  أو جماارد تعريضااهم      .41

  الحبمر  حاوث ه ا انضر 

 صح 

 تخطأ

 أ كرن جرمية اتخبالس الر  انعر مل نأن ي ون مرت اهر موتف عر مل ُمخبصًّر حبيرزة الر  انعر صيفة ازجرن   ك  م   .42

 صح 

 تخطأ

  م  صو  انرك  الرّدي زجرمية انشي : .43

 عا  وجود مقرنل انوفرء

 تعّما حترير انشي  أو انبوقيع عليه نصو ة متظع صرفه

 تاهري انشي 

 3+ تخير   قم  1تخير   قم 

  1+ تخير   قم  2تخير   قم 



6 
 

سظواتمل وانغرامة انيت ال تايا علق مخسني أنف  ير  أو نإحاى هرتني انعقونبني فقنيمل  3ُيعرق  نرحلاس ماة ال تايا علق  .44

  مع عقونة جوازية نرنبشهري

 عقونة اُلخبلس

 عقونة انراش 

 عقونة سح  شي  ناون مقرنل وفرء 

 عقونة انباوير

 مة ونني تخصريصهر انظيرنة انعر هظر  فرق نني اتخبصرصرت .45

 صح 

 تخطأ

 ص ُأسظا إنيه ا ت رب جرميةمل هو: كل شخ .46

 ُمشباه نه

 ُمبهم 

 ُمجر 

 مجيع مر ساق

 هوًنرمل م  ِقال انظيرنة انعرمةإن فبح انبحقيق   ازجرايم ان اريةمل أو إذا كرن اُلبهم جم .47

  وجون 

 جوازي

 واألنامة ألنه ال ُسلطرن علق أعمر  انظيرنة إال أح ر  انشريعة مجيع مر ساق؛

 ال ش ء ممر ساق

ذات طايعة اسبثظريية علق األصل انعر  ان ي هو حرية انظيرنة انعرمة    فع اناعوى ازجاايية وحتري هرمل وُمبعلقة نرنظار   .48

  فع أو حتري  اناعوى ازجاايية:  انعر مل وذات طايعة ماقبة أي أنهر تاو  ناوا  سااهر فبسرتد انظيرنة انعرمة حريبهر  

 ىانش و

  اإلذن

 اناالغ

  (32ة عظوان: إجراءات جااييم  م كرة ن 15مل 14  انصيفحة  قم  انساا  موجود ا)حل ه   2+ تخير   قم  1تخير   قم  

 3+ تخير   قم  1تخير   قم 

 يم انش وى أن ُتقّا  تا معلو يلا    تقا .49

 صح 

 تخطأ

بصارص حصاري   نيظمار مارشارة انااعوى اتخ   مل ونيس حصاري علايهم  رص أصيل نلظيرنة انعرمة صإن  فع اناعوى ازجاايية اتخب .50

 وأصيل نلظيرنة انعرمة 

 صح 

 (ييفضل انبأكا أكثر م  اإلجرنة)نالحبيرط . تخطأ. 

 وى ازجاايية   حرنبنيمل إحااهر: نلمحركم ازجاايية حق حتري  اناع .51

 إذا وقعت حرنة قبل   احمل مة 

 حرنة انبصّاي   

 مجيع مر ساق

 ظقض  اناعوى ازجاايية عظا صاو : ت .52

 ح م انبااي 

 علق احل م أسبأنفإذا 

 وفرة اُلاع  انعر  أو انقرت 

 احل م انقطع  انارت 
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اُلقرماة   احمل ماة   جيوز أن ُييفصال   دعاوى احلاق اخلارص اُلقرماة   احمل ماة الانياة قاال انيفصال   انااعوى انعرماة             .53

 ازجاايية: 

 صح 

 واإلدا ي()انبحقيق ازجظري  يعقل انبحقيق الان      تخطأ 

ُلخبصاة ما  حتاياا    جمموعة م  اإلجراءات انيت تسبها  مجع العلومارت   جرمياة ُا ت ااتمل حبياث تابم   انُسال طة ا       .54

 قرا هر

 انبحقيق االنبااي 

 اُلحركمة

  االسباال 

 مجيع مر ساق

  أن األو  قضري مل وانثرن  إدا يانيفرق نني قرا  حيفظ اناعوى وقرا  حيفظ األو اق    .55

 (ييفضل انبأكا أكثر م  اإلجرنة)نالحبيرط .  صح. 

 تخطأ

 ا  انعرديةم  آثر  حرنة انبلاس نرزجرمية مظح  جر  انضاني ازجظري  اتخبصرصرت اسبثظرييةمل مل ت   جرياة   األحو .56

 صح 

 تخطأ

 تبجاروز  انقاض قا يأمر نه احملقق حبس  األصل وجياوز أن ي اون ما   جال انضااني ازجظاري    حرناة انبلااس علاق أن ال          .57

 إال نأمر كبرن  م  احملقق  ماته ).......(

 24 سرعة 

 يو  24

 أير  5

 سرعة 48

 نلمحقق أن يوقف البهم ماة:  .58

 ال تصل خلمسة أير 

 ال تقل ع  مخسة أير 

  ال تايا ع  مخسة أير 

 ال تقل وال تايا ع  مخسة أير 

 انعرمة متايا توقيف البهم ماة:نرييس فرع انظيرنة  .59

   يوًمر م  تر يخ انقاض 40ال تايا جمموعهر ع 

 يوًمر م  تر يخ انعلم نرنقاض 40ال تايا جمموعهر ع  

 يوًمر م  تر يخ طل  احملقق 40ال تايا جمموعهر ع  

 يوًمر م  تر يخ قاو   ييس انيفرع 40ال تايا جمموعهر ع 

أة ُتيفبشهر امرأة يظاانهر  ر  أن الرجيوز أن ُتيفبش الرأة م  ِقال  جل انضاني ازجظري    حرنة انبلاسمل تخروًجر ع  األصل انع .60

 احملقق 

 صح 

 تخطأ 

 يفصيلية: ُمجرنهة اُلبهم ُنمخبلف األدنة البوافرة تا مل ومظرقشبه فيهر ُمظرقشة ت .61

 مسرع أقوا  البهم 

 انبحقيق مع البهم 

 االسبجواب 

 تاني البهم 
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كاال مظهماار اتخبصرصااهر أو عااا     إذا ُ فعاات دعااوى عاا  جرميااة واحاااة أو عاا  جاارايم مرتاطااة إىل حم ماابنيمل وقاار ت         .62

  احمل مة انيت تيفصل فيهر إىل: وكرن االتخبصرص مظحصرًا فيهمرمل فُيرفع طل  تعيني اتخبصرصهرمل

 حم مة االسبئظر 

 اجمللس األعلق نلقضرء

 احمل مة انُعلير 

  ييس احمل مة مبر نه اتخبصرص مبوج  انظار 

 ق تِخال  مر و د   اليحة اناعوى نلمح مة تغيري انوصف انقرنون  عل .63

 صح 

 تخطأ

 حبق وإن ُسمعت اناعوى غيرنًيراألصل أنه ال ح م جااي  إال حبضو  اُلبهممل  .64

 صح 

 تخطأ

 اييةمل أمر  حم مة االسبئظر  ه : ماة االسبئظر  أو انباقيق علق احل م انصرد  م  احمل مة االنبا .65

 ثالثون يوًمر 

 أساوع

 مخسة عشر يوًمر

 شهران

 :  8ت ون الااونة   شأن اناعوى نني انقضرة مبوج  الردة جي  أن  .66

 عالنية

 سرّية 

 إن م  اتخبصرصرت انظيرنة انعرمة:  .67

 اإلشرا  علق أعمر  االسباالالت

 االدعرء أمر  ازجهة انقضريية

 اإلشرا  علق تظيفي  األح ر  انصرد ة م  احملركم انشرعية

 انبيفبيش علق انسجون ودو  انبوقيف

 مجيع مر ساق 

 م  حقوق البهم:  .68

 احلق   االسبعرنة مبحرٍ 

 احلق   مسرع أقوانه

 احلق   تعيني تخاري اسبشر ي

   2+ اتخبير   1اتخبير 

  جر  انضاني ازجظري  مظهم:  .69
 حمرفاو احملرفارت و ؤسرء الراكا

 مايرو انشرط ومعرونيهم   الظرطق واحملرفارت والراكا
 تارط األم  انعر 

مشامونني نارنيفقرة  قام     ومعرونيهم انالايرت  ؤسرءنرعبار  أن ). ومعرونيهم   حاود اتخبصرصارتهم  ؤسرء انالايرت 
 ذكارهم ياظص علاق   مل  ؤسارء انالاايرت ومعارونيهم    ؛ ألن ( م  نار  اإلجراءات ازجاايية26( م  الردة )8( أو )7)

مل وان ي أميل إنيه أنهم نيسوا م   جر  ونالحبيرط ييفضل انبأكا أكثر م  اإلجرنةال كو ةمل    الردةنرنبحايا 
 .مل انطالقًر م  طايعة مهرمهم انيت ال تشمل تاني جرايم جظريية(ازجظري  انضاني

 تارط انافرع الان 
 مجيع مر ساق 

 
 
 



9 
 

 ُيعبرب م  أعمر  االسباال :  .70
 قاو  انش روى دون اناالغرت

 االنبقر  إىل حمل احلردث
 اخترذ االجراءات انبحيفاية

 نأهل اخلربةاالسبعرنة 
   3+ اتخبير   2اتخبير 

 حرالت انبلاس ه :  .71
 أو )قصري(                  .قري اكبشر  ازجرمية عق  ا ت رنهر نوقت 

 تباع البهم مع انصيرح إثر وقوع ازجرمية
 اكبشر  ازجرمية قال وقوعهر

   2+ اتخبير   1اتخبير 

 اجراءات انبحقيق االنبااي  ه :  .72
 االنبقر  والعريظة

 اخلرباءناب 
 انبيفبيش

 تاني األشيرء البعلقة نرزجرمية
 االسبمرع نلشهود

 االسبجواب والواجهة
 واألمر نرنضاني واالحضر مل واألمر نرنبوقيف انب ليف نرحلضو مل

 مجيع مر ساق 

 شروط انبوقيف ه :  .73
 أن تبوافر أدنة كرفية تا البهم

 توقيف البهم قال اسبجوانه
 نلمبهم م  ازجرايم ان اريةأن ت ون ازجرمية الظسونة 

 مراعرة الاد انظارمية نلبوقيف
   4+ اتخبير   3+ اتخبير   1اتخبير 

 يق االنبااي  نعا االنبهرء مظه: م  مارهر انبصر    انبحق .74
 اإلحرنة نلمح مة الخبصة

 )ي ون قال انبحقيق االنبااي ( حيفظ األو اق
 سج  البهم
 ثاوت اإلدانة
 ثاوت انرباءة

 حيفظ اناعوى
   6+ اتخبير   3+ اتخبير   1اتخبير 

 ري انعردية نالعرتاض علق احل م: تعا م  انطرق غ .75
 االسبئظر 

 انطع  أمر  احلركم اإلدا ي
 احمل مة انُعلير

 إعردة انظار 
 انبمييا
 انباقيق
 انظقض

 
 

*** 


