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 است؟ نادرستدر تحلیل عمل تجاری ذاتی کدام مورد  -1
 ( عمل خیاطی که پارچه می خرد و پس از تبدیل به لباس می فروشد، تجاری محسوب می شود.1

 منقول عمل تجاری محسوب می شوند.( بر اساس نظریه یا معیار گردش ثروت، معامالت غیر 2

 ( قصد فروش در خرید مال منقول توسط تاجر مفروض است و نیاز به دلیل اثباتی ندارد.3

 ( واسطه گری انجام معامالت اوراق بهادار در بورس، عمل تجاری محسوب می شود.4

 

 کدام مورد از اعمال تجارتی ذاتی است؟  -2

 (رهن اموال غیر منقول توسط تاجر 1

 خرید و فروش اموال غیر منقول حكمی (2

 معامالت برواتی (3

 تاسیس کارخانه  (4

 

 کدام یک از معامالت زیر، تجاری تبعی است؟-3
 (معامله صراف با صراف هر چند برای غیر از حوائج و امور تجارتی اش باشد.1

 (معامله کسبه جزء با غیر تاجر که برای حوائج تجارتی کسبه جزء باشد.2

 (قرارداد بیع بین شرکت تضامنی و شرکت سهامی 3

  3و2(4

 

 ارائه خدمات بیمه ای مربوط به اموال غیر منقول، ..... -4

 (و یا منقول، عمل تجاری است. 1

 (عمل تجاری نیست مگر در صورتیكه توسط تاجر انجام شوند. 2

 (به هیچ وجه عمل تجاری نیست بر خالف خدمات بیمه اموال منقول. 3

 گر فقط همراه با خرید و فروش باشد عمل تجاری است. (ا4

 

 ومی راتاجر از یک هنرمند نقاش در خواست می کند که تابلوی نقاشی برای او بکشد اولی را برای منزل شخصی اش و د -5

 برای تجارتخانه، کدامیک از اعمال تجارتی محسوب می شود؟

 ( هر دو عمل تجارتی است     2  ( اولی،تجارتی و دومی ودومی غیر تجارتی است.       1

 ( هر دو عمل غیر تجارتی است.4  ( اولی ،غیر تجارتی و دومی تجارتی است.              3

 

 صحیح حمل و نقل با توجه به قواعد و مقررات حمل و نقل در قانون تجارت ایران، کدام مورد در خصوص مسئولیت متصدی-6

 است؟
 است.« ضمانی»( ید متصدی حمل و نقل 1

را  سئولیت خودعدم م ( بر اساس قرارداد حمل، متصدی حمل و نقل به طور ضمنی متعهد به سالم رسانیدن کاال به مقصد است مگر اینكه2

 شرط کرده باشد.

والً ته است، اصل نگرفادامی که گیرنده مال التجاره را تحوی( متصدی حمل و نقل در طول عملیات حمل و پس از رسیدن کاال به مقصد م3

 ضامن عیب و نقص کاال است.

 ست.انقل ضامن  حمل و ( در صورتی که راننده کامیون بدون وقوع حادثه ناشی از حمل کاال، قسمتی از محموله را مفقود نماید، متصدی4
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از  ادبرای تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی عام، در دعوت های اول و دوم و سوم به ترتیب، حضور چه تعد -36

 سهامداران الزم است؟
ك ان الاقل یصاحب -صاحبان الاقل یك سوم سرمایه شرکت -( پذیره نویسان و موسسانی که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده اند1

 سوم سرمایه شرکت.

 حداقل یك سوم صاحبان سرمایه. -حداقل یك سوم صاحبان سرمایه -( حداقل نصف پذیره نویسان و موسسان2

اقل صاحبان سوم حد –حداقل یك سوم صاحبان سرمایه  –سرمایه شرکت را تعهد کرده اند  %50پذیره نویسان و موسساتی که حداقل ( 3

 سرمایه.

احبان صسوم  یك -صاحبان حداقل نصف سرمایه شرکت -( پذیره نویسان و موسسانی که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده اند4

 سرمایه شرکت.

 

 مسوولیت موسسین نسبت به بدهی های شرکت سهامی که ثبت شده است و مسئولیت ایشان نسبت به اعمالی که برای -37

 ثبت شرکت انجام می دهند به ترتیب کدام است؟

 مسوولیتی ندارند -(  مسوولیت تضامنی دارند 2    مسوولیتی ندارند -( مسوولیتی ندارند 1

 مسوولیت تضامنی دارند -( مسوولیتی ندارند 4   مسوولیت تضامنی دارند –( مسوولیت اشتراکی دارند 3

 

 مسئولیت موسسین شرکت سهامی در کدام مورد، تضامنی است؟ -38

 ( اعمال مربوط به تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت2    ( هزینه های معامالت1

 ( همه موارد.4  ( خسارات ایجاد شده در روند تاسیس شرکت3

 

 رابطه با شرکت های سهامی ، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟در  -39

 ( تا قبل از ثبت شرکت سهامی ، صدور گواهینامه موقتا با نام مجاز است.1

 ( شرکت سهامی عام می تواند سرمایه خود را به سهام های بیست هزار ریالی و هشتصد ریالی تقسیم کند.2

 سرمایه خود را به یكصد سهم  یكصد هزار ریالی تقسیم کنند.( شرکت سهامی عام و خاص می تواند 3

 ( بعد از پرداخت نیمی از مبلغ اسمی سهم ، صدور ورقه گواهینامه موقت با نام مجاز است.4

 

 دارنده اوراق مشارکت ................. محسوب می شود. -40
 ر ممتازه شرکت( طلبكا4  ( طلبكار شرکت3  ( سهامدار شرکت2 ( شریك در طرح شرکت1

 

 رد.ی.. صورت می گتصویب آورده غیرنقدی در شرکت سهام عام توسط ............. و در شرکت سهامی خاص توسط ............... -41

 همه شرکا -( مجمع عمومی موسس2   مجمع عمومی عادی -( مجمع عمومی موسس1

 کارشناسی رسمی دادگستری -دادگستری( کارشناس رسمی 4   همه شرکا -( کارشناس رسمی دادگستری3

 

 ...........اگر تصمیم مجمع عمومی موسس برخالف مقررات قانونی شرکت سهامی و به زیان پذیره نویس باشد پذیره نویس . -42

 ( می تواند خروج خود را از دادگاه بخواهد.1

 ( می تواند صرفا به این دلیل از تصمیم مجمع تبعیت نكند.2

 سب مورد بطالن تصمیم را از دادگاه بخواهد.( می تواند ح3

 ( می تواند حسب مورد به بطالن تصمیم در برابر اشخاص ثالث استناد کند.4
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 مدیر تصفیه شرکت سهامی مختلط در چه صورتی می تواند ارجاع به داوری کند؟  -104

 او اجازه داده باشند.  ( در صورتی که شرکای ضامن به1

 ( در صورتی که طلبكاران اجازه دهند. 2

 ( مدیر تصفیه مطلقا نمی تواند دعوای مربوط به شرکت منحله یا ورشكسته را به داوری ارجاع دهد.3

 ( مطلقا دارای اختیار است.4

 

 در رابطه با اداره شرکت مختلط غیر سهامی، کدام مورد قابل قبول است؟ -105
 کدام از شرکای شرکت حق اداره شرکت را خواهند داشت.( هر 1

 ( شریك با مسئولیت محدود حق اداره شرکت را خواهد داشت اما اداره از وظایف او نخواهد بود.2

 ( اداره شرکت به عهده شریك ضامن می باشد و حدود اختیارات او مانند شریك در شرکت تضامنی است.3

 ( اداره شرکت صرفاً به عهده شریك یا شرکای ضامن می باشد و حدود اختیارات آن ها محدود است. 4

 

 کدام مورد صحیح است؟« شرکت با مسئولیت محدود»در خصوص  -106

 ( نقل و انتقال سهم الشرکه در این شرکت ها آزادانه صورت نمی گیرد.1

 ثالث در هر حال قابل استناد نیست. ( محدود کردن اختیارات مدیران در برابر اشخاص2

 ( در صورتی که اسم شرکت متضمن نام یكی از شرکاء باشد، ن شرکت در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب است.3

 به طلبكاران ه اند،( در صورت ناکافی بودن دارایی شرکت پس از انحالل، شرکای شرکت نیز باید معادل آورده ای که در شرکت گذاشت4

 بپردازند.شرکت 

 

 گزینه نادرست در مورد شرکت تضامنی و نسبی کدام است؟ -107
 ( نحوه ی تقسیم منافع در این دو شرکت متفاوت می باشد.1

 ( در مواردی شرکت می تواند شرکاء را مجبور به تكمیل سرمایه کند.2

 ( انتقال سهم الشرکه حتی به سایر شرکاء نیز نیازمند اتفاق آراء می باشد.3

 شند.وافق باچنانچه در این دو شرکت چند مدیر)هیئت مدیره( وجود داشته باشد برای اتخاذ هر تصمیم باید همگی مدیران م( 4

 

می  در مورد معامله ی شریک با مسئولیت محدود از طرف شرکت مختلط غیر سهامی، کدام گزینه مطابق قانون صحیح -108

 باشد؟

 طل می باشد و مسئولیت وی در حدود بطالن معامله است.( معامله ی شریك با مسئولیت محدود با1

 ( در مقابل طرف معامله مسئولیتی ندارد بر خالف مسئولیت وی در مقابل شرکت2

 ( در صورت تصریح به سمت وکالت، مسئولیت وی تا میزان سرمایه ای است که به شرکت آورده است.3

 كم شریك ضامن را خواهد داشت.( در صورت تصریح به وکالت، در مقابل طرف معامله ح4

 

 امر تصفیه در شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط سهامی و غیرسهامی با چه کسانی است؟  -109
 ( مطلقا مدیر یا مدیران شرکت1

 ( با اشخاصی که مجمع عمومی یا دادگاه تعیین نماید2

 ( با مدیر یا مدیران شرکت مگر در صورت تعیین اشخاص دیگر توسط شرکای ضامن 3

 ( هیچ کدام4
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کسته به ترتیب زمانی که اشخاص نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته خیاراتی دارند و نیز زمانی که تاجر ورش -171

 به اموال متصرفی دیگران خیاراتی داشته باشد:نسبت 
 باید به موقع خیارات را به اجرا بگذارد. -( باید خیارات را به موقع به اجرا بگذارند1

ه اینكه به ضرر رد مشروط با بگذامی تواند خیارات را به اجر -( می تواند خیارات را به اجرا بگذارد مشروط به اینكه به ضرر طلبكارها نباشد2

 طلبكارها نباشد.

 رد.ا بگذامی تواند خیارات را به اجر -( می تواند خیارات را به اجرا بگذارد مشروط به اینكه به ضرر طلبكارها نباشد3

 د.ا نباشمی تواند خیارات را به اجرا بگذارد مشروط بر ایكه به ضرر طلبكاره -( می تواند خیارات را به اجرا بگذارد4

 

 ه توسط اداره تصفیه به صندوق دادگستری محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم می شود:  استرداد وجوهی ک -172

 ( ممكن نیست1

 ( ممكن نیست مگر با حواله مدیر تصفیه و اجازه عضو ناظر2

 ( ممكن نیست مگر با حواله دو نفر از کارکنان اداره تصفیه که مجاز از طرف دادگستری باشند. 3

 له پنج نفر از کارکنان اداره تصفیه که مجاز از طرف دادگستری باشند. ( ممكن نیست مگر با حوا4

 

 امور ورشکستگی از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه بایستی ظرف ................ تصفیه شود. -173
 سال 2(4  سال 1(3  ماه 8(2  ماه  6( 1

 

 کدام گزینه قابل قبول می باشد؟ -174

م شكسته تقدیاجر ورت( متقاضی اعتراض به درخواست اعاده اعتبار می تواند ظرف یك ماه اعتراض خود را به اداره تصفیه محل اقامت 1

 نماید. 

 ( معترض به اعاده اعتبار می تواند صرفا در مدت قانونی اعتراض نماید.2

 از آن به طلبكاران ارسال شود. ( رونوشت درخواست اعاده اعتبار یك نوبت در جراید آگهی و یك نسخه3

 ( حكم اعاده اعتبار مستلزم ثبت می باشد.4

 

  توان قرارداد ارفاقی منعقد کرد؟با کدام یک از تجار ذیل نمی -175
 ( تاجری که حكم ورشكستگی قطعی او صادر شده باشد.1

 ( تاجر ورشكسته به تقلب که حكم قطعی او صادر شده باشد.2

 تقصیر که حكم قطعی او صادر شده باشد.( تاجر ورشكسته به 3

 3و  2( موارد 4

 

.. ابالغ ...... کلیه طلبکارانی که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی را داشته اند می توانند اعتراض خود را ظرف مدت -176

 کنند.     

 تهتصفیه و تاجر ورشكسروز از تاریخ قرارداد به مدیر  10( 2 روز از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه 20( 1

 روز از تاریخ قرارداد به دادگاه 7( 4 تهروز از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و تاجر ورشكس 7( 3
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 کدام گزینه صحیح می باشد؟  -201

 ( پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی توسط محكمه به طور کلی ادعای بطالن آن مسموع نیست. 1

 مه نسبت به طلبكارهایی که در اکثریت بوده قابل عدول می باشد. ( بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی توسط محك2

 (  قبل از تصدیق قرارداد ارفاقی گزارش عضو ناظر ضروری باشد3

 ( اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشود عضو ناظر فورا به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشكستگی می پردازد. 4

 

ر ر شود به تقصیر از طرف طلبکاران و مدیر تصفیه که منجر به محکومیت تاجبه ترتیب مخارج تعقیبی تاجر ورشکسته ب -202

 عهده ی کیست؟
 ( طلبكار تعقیب کننده/ دولت2     ( دولت/ دولت1

 ( طلبكار تعقیب کننده/ مدیر تصفیه4    ( دولت/ مدیر تصفیه3

 

اه قابل یم دادگ.................. انتخاب می شود و این تصمعضو ناظر توسط دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر نموده،  -203

 اعتراض:
 ( حین صدور حكم یا ظرف پنج روز پس از صدور حكم/ می باشد.1

 ( حین صدور حكم/ می باشد.2

 ( حین صدور حكم یا ظرف پنج روز پس از صدور حكم/ نمی باشد.3

 ( حین صدور حكم/ نمی باشد.4

 

 مصادیق ورشکستگی به تقلب تاجر نیست؟کدام مورد، از  -204
 ( دارایی خود را مخفی کرده باشد2  ( اگر دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد 1

 ( به طریق مواضعه و معامالت صوری ، دارایی خود را از میان برده باشد4   ( دفاتر خود را مفقود کرده باشد3
 

حیح مورد ص اریخ توقف ، مراتب را به دادگاه اعالم نکرده باشد، کدامدر خصوص تاجر ورشکسته ای که ظرف سه روز از ت -205

 است؟ 
 (  باید از سوی دادگاه ، محكوم به ورشكستگی به تقصیر شود1

 ( ممكن است توسط دادگاه، به ورشكستگی به تقصیر محكوم شود2

 ( ممكن است از طرف دادگاه، به ورشكستگی به تقلب محكوم شود3

 دگاه ، به ورشكستگی به تقلب محكوم شود( باید از سوی دا4
 

 هر گاه ورشکسته اموالی جز مستثنیات دین نداشته باشد ......... -206

 ( جریان ورشكستگی خاتمه خواهد پذیرفت.1

م ه ینه آن راد و هز( جریان ورشكستگی خاتمه خواهد پذیرفت، مگر آن که طلبكاران کتباً تقاضای اجرای مقررات ورشكستگی را بنمای2

 بپردازد.

 ( اداره تصفیه باید به ادعاهای بستانكاران رسیدگی کند و طلب های آنان را تشخیص و تصدیق و یا رد نماید.3

 ( جریان ورشكستگی خاتمه خواهد پذیرفت، مگر آنكه طلبكاران کتباً درخواست اجرای وصول ورشكستگی را بنماید.4
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 حقوق تجارت

 صحیح است. 2گزینه  -1

هر چند طبق  :3ق.ت. به هیچ وجه تجارتی نیست. ایراد گزینه  4: هر نوع معامله نسبت به مال غیر منقول طبق ماده 1ایراد گزینه  صحیح است. 2گزینه -2

ق.ت. معامالت برواتی از اعمال تجارتی ذاتی هستند اما طبق نظر حقوق دانان معامالت برواتی و معامالت شرکت های سهامی اعمال تجاری  2ماده  8بند 

گزینه ای  می می باشند. در تست ها اگر گزینه ای صحیح تر مبنی بر معامله ذاتی وجود نداشت آن گاه معامالت برواتی را ذاتی تلقی می کنیم اما اگرحک

سیس و به کار ق.ت. تا 2ماده  4: طبق بند 4کامل تر در خصوص اعمال تجاری ذاتی وجود داشت معامالت برواتی را حکمی تلقی می نماییم. ایراد گزینه 

 انداختن کارخانه عمل تجاری ذاتی است و صرف تاسیس کارخانه بدون فعالیت عمل تجارتی نیست. 

بیان نشده اما به عقیده دکتر اسکینی  "برای حوائج تجاری "ق.ت ، قید  3از ماده  1ق.ت. هر چند که در بند  3. به استناد ماده صحیح است 4گزینه  -3

نوشته دکتر ربیعا « کلیات ، معامالت تجاری تجار و سازماندهی فعالیت تجاری»به بعد از کتاب  109نیز باید لحاظ شود . ر.ک به ص چنین قیدی در این بند 

 اسکینی.

 ق.ت. 2از ماده  9. به استناد اطالق بند صحیح است 1گزینه -4

 تجاری تبعی است. غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود انجام می دهد، ق.ت. کلیه معامالتی که تاجر با 3ماده  2به استناد بند صحیح است.  3گزینه -5

 صحیح است. 4گزینه  -6

 ق.م 1281و  1300و  1299و  1298ق.ت و  14. به استناد مواد صحیح است  3گزینه  -7

 تعارض دو دفتر موجب تساقط دلیلین و رجوع به عمومات ادله اثبات دعوا می باشد.  صحیح است.  2گزینه  -8

 صحیح است. 2گزینه  -9

 ق.ت. 350و  348. به استناد مواد صحیح است 1گزینه  -10

 ق.ت 343و  342، 339به استناد مواد صحیح است.  4گزینه -11

 صحیح است. 1گزینه  -12

غلط  3شود. گزینه غلط است چرا که ضمانت هم در حقوق تجارت و هم در حقوق مدنی عقدی تبعی محسوب می  1گزینه صحیح است.  2گزینه  -13

نیز غلط است چرا که در انعقاد عقد ضمانت چه در  4است چرا که امکان درج مسئولیت تضامنی عرضی در عقد ضمانت حقوق مدنی نیز وجود دارد. گزینه 

به استناد  2ست. گزینه حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت صرف رضایت ضامن و مضمون له کافی است و نیازی به رضایت مضمون عنه )بدهکار اصلی( نی

 قانون تجارت صحیح می باشد. 410ماده 

ق.ت. اگر دالل اجازه نامه مخصوص نداشته باشد نمی تواند به جای یکی از طرفین معامله ادای این کند و طبق  338طبق ماده  صحیح است. 2گزینه -14

 رای پرداخت کننده حق رجوع نیست. ق.م. ایفای دین از جانب غیرمدیون اگر بدون اذن مدیون باشد ب 267ماده 

نامه اجازهتواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکهدالل نمی - 338ماده 

 .مخصوصی داشته باشد

 .امانی است و زمانی مسئول است که تعدی و تفریط نموده باشدق.ت. به عالوه ید دالل  370به استناد ماده . صحیح است 4گزینه -15

 ق.ت. 370و  369و  366و  360. مستند به مواد صحیح است 1گزینه  -16

از قیمت فروش بوده و این قیمت، حداقل می توانست مبلغ  %5ق.ت. در این مساله، اجرت حق العمل کار،  365به استناد ماده صحیح است.  2گزینه -17

 یکصد و پنجاه میلیون یا بیشتر باشد. 

تعهد به وسیله است.  قانون تجارت تعهد متصدی تعهد به نتیجه است اما در قانون مدنی تعهد متصدی 386مستفاد از ماده  صحیح است. 2گزینه -18

تصدی است. بنابراین بنابراین در قانون مدنی در صورت ورود خسارت و اقامه دعوا بار اثبات به عهده صاحب کاال است اما در قانون تجارت بار اثبات بر عهده م

 حصری است()گانه ذیل را اثبات کند:  متصدی در صورت تلف یا گم شدن کاال برای اینکه بتواند از مسئولیت معاف شود باید یکی از موارد پنج

 اثبات کند که تلف یا گم شدن کاال ناشی از عیب ذاتی جنس خود مال التجاره بوده است.

 اثبات کند که تلف یا گم شدن مال التجاره ناشی از تقصیر ارسال کننده بوده است.

 است.اثبات کند که تلف یا گم شدن مال التجاره مستند به فعل مرسل الیه بوده 

 اثبات کند که تلف یا گم شدن مال التجاره ناشی از تعلیمات ارسال کننده یا مرسل الیه بوده است.

 قوه قاهره( )اثبات کند که تلف یا گم شدن مال التجاره ناشی از حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند.

 ق.م 230ق.ت + ماده  387و  386 به استناد مواد صحیح است. 4گزینه  -19

 ق.ت. 393به استناد ماده صحیح است.  3گزینه  -20

 ق.ت. 383و  382به استناد مواد صحیح است.  2گزینه  -21
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 حقوق تجارت

در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر »قانون تجارت  الیحه اصالحی 81. مطابق نص ماده صحیح است 2گزینه -44

نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل طرف سایر پذیرهکنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها ازنقد و یا مطالبه

ها اطالع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکت تشکیل نباشد مؤسسین باید ظرف ده روز از تاریخ

 «این قانون را صادر کند. 19

ل.ا.ق.ت انتخاب اولین مدیران، بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی عام از وظایف مجمع عمومی  74ماده  3مستند به بند صحیح است.  3گزینه  -45

قانون فوق الذکر تصمیمات این مجمع با اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ می شود ولی در شرکت سهامی  75ی باشد و  همچنین مطابق ماده موسس م

ل.ا.ق.ت انتخاب اولین مدیران،  20ماده  3خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست. اما در صورت تشکیل و یا عدم تشکیل این مجمع مطابق بند 

 زرس یا بازرسان منوط به موافقت کلیه ی موسسین است.با

 ل.ا.ق.ت 33مطابق ماده ی صحیح است.  3گزینه  -46

 ل.ا.ق.ت. 21و  23، 32، 41مطابق مواد صحیح است.  1گزینه  -47

کرد اما می توان دارایی شخصی او از زیرا سهام دار مالک سهام است و مالکیتی بر اموال شرکت ندارد تا بتوان آنها را توقیف صحیح است.  2گزینه  -48

 جمله سهام شرکت را به میزان طلب توقیف نمود.

 ل.ا.ق.ت 34. به استناد ماده صحیح است 2گزینه -49

 ل.ا.ق.ت 87و ماده  75تبصره ماده  مستند بهصحیح است.  3گزینه  -50

 صحیح است. 4گزینه  -51

الیحه اصالحی قانون تجارت، برای رسمیت  87نصاب فرض سؤال همان نصاب مجمع عمومی عادی است . پس به موجب ماده  صحیح است. 1گزینه -52

 یافتن اولین مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی احراز اکثریت سرمایه یی با حضور دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رای الزامی است.

 ل.ا.ق.ت 92د ماده . به استناصحیح است 4گزینه -53

 ل.ا.ق.ت 199و  83به استناد مواد  صحیح است. 4گزینه -54

 ل.ا.ق.ت 37به استناد ماده  صحیح است. 3گزینه -55

. هنگام تأسیس شرکت های 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  74ماده  4و بند  17طبق تبصره ماده  صحیح است. 2گزینه  -56

اولین جلسه سهام عام یکی از وظایف مجمع عمومی موسس تعیین روزنامه کثیراالنتشاری است که هر گونه دعوت و اعالمیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل 

هر یک از مجامع عمومی سالیانه  1347الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت  97دی در منشر خواهد شد، است. همچنین طبق ماده مجمع عمومی عا

نه بعد در آن )مجمع عمومی عادی( بایستی روزنامه کثیراالنتشاری را که هر گونه دعوت و اطالعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل جلسه مجمع عمومی ساال

خواهد شد را تعیین نمایند. پس من حیث المجموع هم مجمع عمومی موسس و هم مجمع عمومی عادی نسبت به تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت  منتشر

 اقدام می نمایند.

اد سهامی را که اساسنامه الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت که اعالم می کند، مدیران باید تعد 114با توجه به ماده  صحیح است. 3گزینه  -57

ت کمتر باشد. شرکت مقرر کرده است را داشته باشند. این تعداد سهام نبید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی الزم اس

د. ولی ممکن است بخشی بی نام و بخشی با نام البته سهام مذکور با اسم )با نام( است. لذا به هیچ وجه ممکن نیست تمام سهام شرکت سهامی بی نام باش

نیز غلط است. چرا که الزامی وجود ندارد که  1است. همچنین گزینه  3باشد. همچنین ممکن است تمام سرمایه با نام باشد.بنابراین پاسخ صحیح گزینه 

 بخشی از سهام با نام و بخشی بی نام باشد بلکه ممکن است تمام سهام با نام باشد.

 ل.ا.ق.ت 42به استناد م صحیح است.  3زینه گ-58

 ل.ا.ق.ت 95مستند به ماده صحیح است.  1گزینه -59

 ل.ا.ق.ت    92و  94، 109، 110مستند به مواد صحیح است.  1گزینه -60

مذکور با اکثریت نسبی است اما ل.ا.ق.ت. با این توضیح که انتخاب مدیر در شرکت سهامی به استناد ماده  88به استناد ماده صحیح است.  4گزینه  -61

 عزل مدیران با اکثریت مطلق است.

 ل.ا.ق.ت 42به استناد م صحیح است.  3گزینه -62

ل.ا.ق.ت در صورت تبدیل سهام بی نام به سهام با نام و عدم مراجعه دارنده آن سهام از طریق  47و  46و  45به استناد مواد صحیح است.  4گزینه -63

خته می شود و وجه آن پس از ده سال، به عنوان مال بالصاحب  است اما در مورد تبدیل سهام با نام به سهام بی نام شرکت مکلف است بورس یا مزایده فرو

 سهام تبدیل شده را در صندوق شرکت نگهداری نموده و دارنده می تواند هر زمان برای دریافت آن مراجعه نماید. 

 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت. 43 به استناد مادهصحیح است.  4گزینه -64
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 حقوق تجارت

 ندارد و در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث است که مورد زیان قرار گرفته اند.این مسئولیت تضامنی در برابر شرکت وجود 

نادرست است چون با  1نادرست است. همچنین گزینه  3و  2صحیح و گزینه های  4ل.ا.ق.ت گزینه  273با استناد به ماده  صحیح است. 4گزینه  -92

 ت مدیره شرکت سهامی، جزء موارد از دست رفتن صالحیت ادامه مدیریت مدیران نمی باشد.ل.ا.ق.ت و مقررات موجود، ابطال مصوبه هیئ 112لحاظ ماده 

 ل.ا.ق.ت 202و  272ر.ک به مواد صحیح است.  3گزینه  -93

ل پس از به . در صورتی که تا یک سا1ل.ا.ق.ت در موارد زیر هر ذینفع می تواند انحالل شرکت را از دادگاه بخواهد.  201ماده  صحیح است. 1گزینه -94

ه ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع  آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت درمدت بیش از یک سال متوقف شد

 باشد.

عیین کرده است تشکیل . در صورتی که مجمع عمومی ساالنه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه ت2

 نشده باشد.

 . در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیرعامل شرکت طی مدت زائد بر شش ماه بالمتصدی مانده باشد.3

تشکیل نشود یا رأی به انحالل در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعالم انحالل شرکت  100. در مورد بندهای یک و دو ماده 4

 شرکت ندهد.

 :199ماده  2و  1بند 

 وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد. -1

 شده باشد.در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید  -2

 ل.ا.ق.ت است. 95مخالف با ماده  4ل.ا.ق.ت و گزینه  219مخالف با ماده  3و  1ل.ا.ق.ت. گزینه های  219ر.ک به ماده صحیح است.  2گزینه -95

 قانون بخش تعاونی اقتصاد 35ماده  2مستند به تبصره صحیح است.  4گزینه -96

 تعاونی اقتصادقانون بخش  25مستند به ماده صحیح است.  4گزینه -97

 قانون شرکت های تعاونی 36مستند به ماده  صحیح است. 2گزینه -98

 قانون شرکت های تعاونی 120مستند به ماده صحیح است.  1گزینه -99

 قانون بخش تعاونی اقتصاد 35مستند به ماده صحیح است.  1گزینه -100

 ل.ا.ق.ت 225به استناد م صحیح است.  4گزینه  -101

  47الیحه اصالحی  231. ماده صحیح است 3گزینه -102

تشکیل شده باشد باطل و  97و  96هر شرکت با مسئولیت محدود که برخالف مواد » قانون تجارت 101و 100به استناد ماده  صحیح است. 3گزینه -103

 «ندارند.را اشخاص ثالث حق استناد به این بطالن از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل

ق.ت متصدی تصفیه وقتی حق اصالح و تعیین حکم را دارد که شرکای ضامن به او اجازه داده باشند. در مواردی  210برابر ماده صحیح است.  1گزینه -104

 که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی می باشد.

 ق.ت. 145و  144مستند به مواد صحیح است.  3گزینه  -105

 صحیح است. 1ینه گز -106

 ق.ت. 189و  185، 123، 133، 132، 119مستند به مواد صحیح است.  1گزینه  -107

 ق.ت. 146و  141مستند به مواد صحیح است.  3گزینه  -108

 ق.ت 203. طبق ماده صحیح است  3گزینه -109

 ش ماه قبل کتبا به شرکا اعالم شود.، تقاضای فسخ باید ش2ق.ت. عالوه بر شروط گزینه  137. ماده صحیح است 2گزینه -110

زیرا اگر چه انتقال برات از طریق ظهرنویسی می باشد اما بدون ظهرنویسی برات منتقل شود انتقال طلب صورت گرفته و دارنده صحیح است.  2گزینه  -111

 تجاری شامل این انتقال طلب نمی شود.ی قبلی با توجه به این که امضا نکرده است مسئولیتی نخواهد داشت و مزایای انتقال اسناد 

ساعت صورت گیرد قبولی برات در هنگام رویت است و پرداخت می  24ق.ت. امری که می بایست فورا یا ظرف  280ماده صحیح است.  1گزینه -112

 بایست در روز وعده صورت می گیرد. 

  298و  226و  225و  223نون پولی بانکی کشور و ماده قا 2از ماده « ج»و نیز بند  253استناد ماده  صحیح است. 4گزینه -113

الزم به ذکر است که اسناد تجاری همگی از اسناد عادی هستند و فقط از میان آن ها چک دارای وصف الزم االجرا می باشد.  صحیح است. 2گزینه -114

 بنابراین تعرض به اصالت آنها طبق قانون آ.د.م مسموع می باشد. 
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در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای  1381 /11/ 9آیین نامه اصالحی قانون مزبور مورخ  10به موجب ماده  1381 /7/ 28قانون مذکور در 

 دستان محول گردید.به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بود مجددًا به دا 1373قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب 

 «.شودم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمیواگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محک»قانون تجارت  483ماده . مطابق صحیح است 2گزینه -175

توانند راجع به قرارداد اند میکلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته» قانون تجارت 485. براساس ماده صحیح است 3گزینه -176

ابالغ شود واال از درجه اعتبار ساقط خواهد  به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکستهاز تاریخ قرارداد  یک هفتهظرف اعتراض باید موجه بوده و در -اعتراض کنند 

 «شوند.کنند احضار میسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی میبود.مدیر تصفیه و تاجر ورشک

 ق.ت 500با استناد به ماده صحیح است.  2گزینه -177

ارفاقی تا صدورحکم بطالن  ق.ت ، معامالتی که تاجر ورشکسته پس از صدورحکم راجع به تصدیق قرارداد 500به استناد ماده . است حیصح 4 نهیگز-178

 فسخ قرارداد مزبورنموده باطل نمی شود مگردرصورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم تمام شود. یا

اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی  - 494ماده صحیح است.  4گزینه -179

 .نمود

 ق.ا.ت.ا.و    20و  11، 8، 16مستند به مواد صحیح است.  1گزینه -180

ق.ت ذکر شده، این است که برای تقسیم وجوه بین طلبکاران، مطالبات باید  421منظور از تخفیفات مقتضیه که در ماده صحیح است.  2گزینه  -181

حال می شوند کاهش می یابند. به عبارتی ساده تر به دیون سابق بیشتر و به تعدیل شود یعنی طلب های معوق افزایش و طلب های مؤجل که با صدور حکم 

 (116دیون مؤجل کمتر پرداخت می شود.)کاویانی، کوروش، حقوق ورشکستگی، ص 

 ق.ا.ت.ا.و 4مستند به ماده صحیح است.  3گزینه -182

 قانون تجارت. 550و  548به استناد مواد  صحیح است. 2گزینه -183

در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که »قانون تجارت:  501به استناد ماده  صحیح است. 3گزینه - 184

 «شود.تقسیم میاند به غرمابعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده

 ق.ت. تصدیق محکمه الزامی است. 486موجب م به  1ق.ت. در مورد گزینه  459و  458. به موجب مواد صحیح است 2گزینه -185

بستانکاران می توانند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به »قانون اداره تصفیه 27. به موجب ماده صحیح است 4گزینه -186

در واقع قانون گذار ادامه جریان کار تاجر  ⋇⋇« نافع بستانکاران می باشدمتوقف بنمایند، ولی تصمیم با اداره تصفیه است و به طور کلی اداره تصفیه نماینده م

توانند برای اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می»قانون تجارت 507ورشکسته را به نظر طلبکاران واگذار نکرده است. بر طبق ماده 

پس برخالف آنچه در قانون اداره تصفیه مقرر است، تصمیم « مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.خود این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به

 ( 150تا  148،صص 4گیری در مورد ادامه کار تاجر با طلبکاران است، نه با مدیرتصفیه. )دکتر اسکینی،ورشکستگی،جلد

باشد مدیر نکته شایان ذکر در پاسخ به پرسش مورد نظر این  است که هرگاه در مورد امری میان قانون تجارت و قانون اداره تصفیه تعارض وجود داشته  ∗∗

 (411،ص4دکتر اسکینی،ورشکستگی،جلداداره تصفیه )مرجع تصفیه( به موجب قانون اداره تصفیه.)تصفیه باید به موجب قانون تجارت عمل کند و 

 ق.ت. نداشتن اثر قهقرایی بدین معنی است که آثار قبلی قرارداد ارفاقی منتفی نمی گردند. 500و  490به استناد مواد  .صحیح است 2گزینه -187

 ، این تکلیف متوجه طلبکارانی که خودشان یا وکیل شان در جلسه اول شرکت کرده اند نمی باشد.4ایراد گزینه  صحیح است. 1گزینه -188

 ق.ت 565و  561مستند به مواد صحیح است.  4گزینه -189

 ق.ت 549مستند به ماده صحیح است.  1گزینه -190

 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 22. مستند به ماده صحیح است 2گزینه  -191

 ق.ت. 492مستند به ماده صحیح است.  4گزینه  -192

 ل.ا.ق.ت 136مستند به ماده صحیح است.  3گزینه -193

 ق.ت. 531و  530و  529به استناد مواد  صحیح است. 1گزینه  -194

 ق.ت.  371و  530مواد صحیح است.  2گزینه -195

)ورشکستگی به تقصیر  شود:تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعالن می» قانون تجارت 541ماده  3به استناد بند  صحیح است. 1گزینه  -196

 اجباری(

 العاده بوده است.صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوقدر * 1

محض در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معامالتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق* 2

 است.
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 حقوق تجارت

است به تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی باالتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفهاگر به قصد  *3

 کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

 «توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ  *4

ق.ت، از مصادیق ورشکستگی به تقلب می  549بر اساس ماده  4و  3، 2( ق.ت. گزینه های 3)بند  542و  549. ر.ک به مواد صحیح است 1گزینه -197

ست تاجر، ورشکسته به تقصیر اعالن شود )مورد اختیاری ورشکستگی ق.ت از مصادیق مواردی است که ممکن ا 542از ماده  3بر طبق بند  1باشند و گزینه 

 به تقصیر(.

( ق.ت 1)بند  423ق.م و ماده  223با استناد به ماده  2ق.ت و اطالق آن صحیح است. گزینه  426با استناد به ماده  1. گزینه صحیح است 4گزینه -198

ق.ت معامالت تاجر پس از تاریخ  557و  426، 423باشد. با لحاظ اینکه در هیچ یک از مواد ق.ت صحیح می  557با لحاظ ماده  3صحیح می باشد. گزینه 

 نادرست بوده و پاسخ سوال می باشد. 4توقف، مطلقاً باطل اعالم نشده و بطالن معامله در این مواد، مقیَّد به حالت خاص و مقید شده لذا گزینه 

 ق.ت. 537و  459، 464مستند به مواد صحیح است.  3گزینه  -199

 ق.ت 542و  541مستند به مواد صحیح است.  1گزینه -200

 ق.ت 504و  487و  489، 490مستند به مواد صحیح است.  3گزینه -201

 ق.ت. 548و  546مستند به مواد صحیح است.  1گزینه  -202

 ق.ت. 540ماده  1و بند  427مستند به مواد صحیح است.  4گزینه  -203

ق.ت، از مصادیق ورشکستگی به تقلب می  549بر اساس ماده  4و  3، 2( ق.ت. گزینه های 3)بند  542و  549ر.ک به مواد  صحیح است. 1گزینه  -204

ق.ت از مصادیق مواردی است که ممکن است تاجر، ورشکسته به تقصیر اعالن شود )مورد اختیاری ورشکستگی  542از ماده  3بر طبق بند  1باشند و گزینه 

 یر(.به تقص

 ق.ت  542با استناد به ماده  صحیح است. 2گزینه  -205

 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی. 22به موجب ماده  صحیح است. 2گزینه -206

آئین نامه قانون اداره تصفیه فروش اموال تاجر به هر نحوی چه به صورت عادی چه از طریق مزایده صحیح  63به موجب ماده  صحیح است. 4گزینه -207

 است.

 آیین نامه قانون اداره تصفیه صحیح نمی باشد. 63به موجب ماده  1گزینه 

اختصاری تقسیم وجوه حاصل به عمل می آید مانند تصفیه عادی، با این  قانون اداره تصفیه صحیح نمی باشد، در تصفیه 47و  46با توجه به مواد  3گزینه 

 (228صتفاوت که صورت تقسیم برای مراجعه اشخاص ذی نفع در اداره تصفیه گذاشته نمی شود و تقسیم سهام به عمل نمی آید.)دکتر اسکینی،ورشکستگی،

خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از آنکه »ی دارد: ق.ت که مقرر م 2مستندا به بند اول ماده صحیح است.  3گزینه  -208

منظور قانونگذار از تحصیل، تملک مال است به هر طریقی که باشد از جمله عقود و معامالتی که باعث تملک می شود. «. تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد

به بیان دیگر یک عقد تملیکی است. عمل فروش مالی که به همین قصد خریداری یا تحصیل شده به  عقد قرض نیز از عقودی است که باعث تملک می شود و

محسوب می شود و اگر شخص تاجر نباشد  تجاری تبعیتبع تاجر بودن شخص، تجاری محسوب می شود یعنی اگر شخص تاجر باشد عمل فروش، معامله 

 (.73و  72کلیات معامالت تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، ص )دکتر اسکینی حقوق تجارت،«  عمل فروش تجارتی نیست

معامالت تجار تجارتی است، مشروط بر اینکه برای رفع حوایج تجاری باشد خواه با تاجر دیگر معامله کند یا غیر تاجر )دکتر صحیح است.  3گزینه  -209

 (126و  125، 124ی فعالیت تجاری، صاسکینی حقوق تجارت، کلیات، معامالت تجاری، تجار و سازمانده

شود اما استثنائاً ق.ت. بدین توضیح که فروش اموال اصوالً عمل تجاری ذاتی محسوب   نمی 2ماده  10و  1مستند به بندهای  صحیح است. 2گزینه  -210

است خرید آن به قصد فروش عمل تجاری ذاتی تلقی های سهامی، مال منقول غیر مادی از آنجایی که سهام در شرکت فروش کشتی عمل تجاری ذاتی است.

ضمناً هر شود)برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به کتاب حقوق تجارت: کلیات، معامالت تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، دکتر ربیعا اسکینی(. نمی

صرف تأسیس کارخانه بدون فعالیت، عمل تجارتی  نمی شود.ق.ت به هیچ وجه تجارتی محسوب  4نوع معامله نسبت به اموال غیر منقول طبق ماده 

 ق.ت( 2ماده ی  4نیست.)بند 

ق.ت مطلق معامالت برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد عمل ذاتاً تجارتی است. برخالف  2ماده  8مستند به بند صحیح است.  1گزینه  -211  

 ی آن تاجر بوده و برای امور تجارتی یا حوائج تجارتی خود انجام داده باشد عمل تجارتی تبعی اس. تندهاعمال حقوقی روی چک و سفته که اگر انجام ده

 زیرا دالل واسطه انجام معامله است و طرفین معامله را به هم رسانده است و اراده او نقشی در معامله ندارد.   صحیح است.  1گزینه  -212

 ق.م. 1281و  1300، 1299، 1298ق.ت و 14مواد  مستنداً بهصحیح است.  3گزینه  -213


