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 دانشجوی گرامی 

 

تباط زنده و دو فاضل بدلیل حل مسائل متنوع ، ارآموزش عالی    حضور در کالسهای موسسه

طرفه بین دانشجو و استاد ، قرار گرفتن در جو کنکور ، ایجاد انگیزه رقابت  ، رفع اشکاالت  

دانشجو و آزمونهای کالسی که ضمن آن از میزان آمادگی خود مطلع می شوید انتخابی است  

 . که نمی توان آنرا با مطالعه یک یا چند کتاب مقایسه کرد  

 

عالی  شرکت در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه را    آموزش  امکان  این  به شما  فاضل 

چرا که عالج واقعه قبل از    می دهد که جایگاه واقعی خود را در رتبه بندی  کشوری بیابید

 وقوع باید کرد. 

  



 قدردانی و سپاس

 
یمی از تست  با سپاس فراوان از سرکار خانم لیال جهانگیری که در تهیه و تدوین بخش عظ

و جناب آقای هادی بانشی که در ویرایش   های این کتاب کمک و مساعدت شایانی داشتند

 . کتاب زحمت فراوانی کشیدند



 مزایای این کتاب :  

كتاب حاضر حاوي تست هاي موضوعي با ترتيب سر فصل هاي قانون تجارت است   •

 ه را حل نمايند.تا دانشجويان بر اساس ترتيب مواد قانون تجارت تست هاي مربوط

قانون   • و  صدور چك  قانون  از  هايي  تست  حاوي  تجارت  قانون  بر  عالوه  كتاب  اين 

 تصفيه امور ورشكستگي يعني دو قانون مهم در كنار قانون تجارت مي باشد. 

در اين كتاب سعي شده است پاسخ هاي كامال تشريحي در اختيار استفاده كنندگان   •

 قرار گيرد.  

 رت تاليفي در اين كتاب آمده است. تست به صو   700حدود  •
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 (5تا    1تجار و معامالت تجارتي )مواد   –باب اول  

 کدام گزینه صحیح است؟  -1

( مدیران شرکت های تجاری تاجر محسوب نمی شوند مگر این که موضوع شرکت الزاما فعالیت 1

 تجاری باشد.

 ( اگر عملی دارای سودآوری باشد حتما عمل تجاری است.2

 هند.توانند دادخواست ورشکستگی بد( فقط تجار می 3

( اگر شخصی صرفا با هدف تفریح و بدون در نظر گرفتن درآمد فعالیت تجاری انجام دهد تاجر 4

 محسوب نمی شود.

 کدام گزینه در خصوص تاجر بدون نماینده صحیح است؟  -2

 نماینده ای تاجر نیست.( تاجر باید عمل تجاری را به نام و حساب خود انجام دهد بنابراین هیچ 1

 خی نمایندگان تاجر محسوب می شوند.انون تجارت بر( با تصریح ق2

 ( قیم و قائم مقام تجارتی تاجر محسوب می شوند.3

 ( تمامی نمایندگان تاجر محسوب می شوند.4

 کدام یک از اعمال ذیل تجاری ذاتي نیست؟  -3

      ( تسهیل معامالت ملکی1

 ( داللی معامالت ملکی 2

  سهامی ( انجام معامالت ملکی در قالب شرکت3

 ( ساخت ملک به قصد فروش در قالب شرکت تضامنی 4

 قانون تجارت کدام گزینه صحیح است؟  2طبق ماده    -4

 ( داللی بایستی در قالب تصدی صورت پذیرد.1

داللی نیازی به انجام در قالب تصدی  ( داللی معامالت غیرمنقول بایستی در قالب تصدی و سایر موارد2

 ندارند.

رداد داللی و تاجر محسوب شدن دالل در مورد داللی اموال منقول، محسوب شدن قرا ( برای تجارتی3

 فروشنده کاال بایستی قصد فروش کاالی خریداری شده را داشته باشد.

 3و  2( گزینه 4

ومقررات موضوعه کدام مورد در خصوص شرایط با توجه به قانون تجارت و سایر قوانین  -5

 اشتغال به تجارت صحیح است؟

(اشخاصی که به صورت تجاری به واردات کاال اقدام می کنند و قصد توزیع یا فروش کاالهای وارداتی 1

 به نحو عمده فروشی دارند ملزم به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه هستند.

قل جاده ای مسافر فعالیت می کنند عالوه بر اخذ مجوز از سازمان (شرکت های که در امر حمل و ن2

 نقل ملزم به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه هستند. حمل و
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قانون تجارت مجاز  20(اشتغال به عملیات صرافی در قالب هر یک از شرکت های تجاری موضوع ماده 3

 است.

ملزم به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه  (کلیه اشخاصی که به فعالیت تجاری اشتغال دارند4

 هستند.

 به اموال غیر منقول،.....یمه ای مربوط  ارائه خدمات ب  -6

 (و یا منقول، عمل تجاری است. 1

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

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

 قط همراه با خرید و فروش باشد عمل تجاری است. (اگر ف4

د با شرکت مختلط غیرسهامي و صدور چک رکت با مسئولیت محدوعقد معاوضه توسط ش  -7

  در این زمینه:

 ( عقد معاوضه، عمل تجارتی تبعی است و صدور چک، عمل تجارتی ذاتی است.1

 تجارتی تبعی است.( عقد معاوضه، عمل تجارتی ذاتی است و صدور چک، عمل 2

 ( عقد معاوضه و صدور چک، هر دو عمل تجارتی ذاتی است.3

 ( عقد معاوضه و صدور چک، هر دو عمل تجارتی تبعی است.4

 کدام گزینه در خصوص شرکای شرکتهای تجاری صحیح است؟  -8

 (شرکای تمامی شرکتهای تجاری تاجر محسوب می گردند.1

 تعاونی ها تاجر محسوب می گردند.(شرکای شرکتهای تجاری جز 2

 محسوب نمی گردد. (شرکای شرکتهای تجاری به صرف عضویت در شرکت، تاجر3

 (فقط شرکای ضامن در شرکتهای تجاری تاجر محسوب می گردند. 4

کدام مورد در خصوص خرید لوازم خانگي توسط تاجر برای جهیزیه دختر خود از مغازه   -9

 خرده فروشي، صحیح است؟

 (چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود، مشمول عمل تجاری است.1

 تجاری است. نده تاجر باشد، عمل(در صورتی که فروش2

 (عمل تجاری محسوب می شود.3

 .(به هیچ وجه تجاری نیست.4

 ؟کدام یک از اشخاص ذیل تاجر هستند  -10

قانون تجارت نیز مبادرت  2ماده  (شخصی است که عالوه بر قضاوت به فعالیت های تجاری موضوع1

 می نماید.

 (مدیر شرکت سهامی عام 2

 شرکت های تجاری(شرکا و سهامداران 3
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 (کسی که کارخانه ای را به منظور رفع حوائج شخصی خود راه اندازی می نماید.4

 باشد؟کدام مورد عمل تجاری نمي  -11

 (تأسیس و به کار انداختن کارخانه 2         (معامله برات                      1

 زار آالت صنعتی(تصدی به نمایشگاه اب4          (صید ماهی جهت فروش      3 

 کدام مورد مصداق عمل تجاری است؟  -12

 (تصدی به تسهیل معامالت ملکی  2   (حمل و نقل کاال و مسافر 1

 (صدور و ظهرنویسی چک4 ش اموال منقول و غیر منقول (خرید و فرو3

 معامالت غیرمنقول در چه صورتي تجاری اند؟  -13

 (اگر جهت حوائج تجاری تجار صورت گرفته باشد.1

                 ( اگر به طور تبعی برای انجام یک عمل تجاری دیگر صورت گرفته باشند2

    صورت گرفته باشند.( اگر توسط شرکت های سهامی عام یا خاص 3

 ( هیچکدام4

 کدامیک تاجر محسوب مي شود؟   -14

 خرد(کسی که خودروی دست دوم را به قصد تعمیر و در نهایت فروش به قیمت باالتر می 1

(خیاطی که پارچه ای را خریداری و تبدیل به لباس نموده و درآمدش حاصل از فروش لباس می 2

 باشد

 خودش را به درب تبدیل نموده و به فروش می رساند(نجاری که تخته متعلق به 3

 ( نجاری که تخته متعلق به دیگری را به درب تبدیل می نماید و اجرت دریافت می نماید.4

حاکم بر قانون تجارت در مورد تجار و معامالت تجاری کدام نظر به مقررات با توجه  -15

 پذیرفته شده است؟

 ( نظریه موضوعی و شخصی4( نظریه شخصی  3یا شخصی  ( نظریه موضوعی 2(نظریه موضوعی  1

 نمي باشد؟کدام یک از اعمال زیر برای تجاری تلقي شدن مستلزم تكرار     -16  

 ( تصدی به عملیات حراجی  2    تصدی به حمل ونقل (1

  ( معامالت برواتی4  ( تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی  3

فروش تعدادی بلیط هواپیمایي نموده است اما  به دالیل  یک آژانس مسافرتي اقدام به  -17

فني امكان حرکت در تاریخ های اعالمي نبوده است اقدام آژانس در قالب کدامیک از اقسام 

 اری گنجانده مي شود و مسئولیت آژانس مسافرتي در قبال مسافران چیست؟نمایندگي تج

 مسئولیتی ندارد  ( عامل، 2                (حق العمل کار، مسئولیتی ندارد                  1

 (حق العمل کار، مسئولیت دارد.4( دالل، مسئولیت دارد                                              3
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 شرکت های تجارتي  –باب سوم  

 1347ي از قانون تجارت مصوب  الح قسمتقانون اص

 الیحه( 300تا    1شرکت های سهامي عام و خاص )مواد   –مبحث اول  

 

 تشكیل کدام یک از مجامع عمومي در شرکت سهامي عام و خاص قانونا الزامي است؟   -59

 ( مجمع عمومی عادی سالیانه1

 ( مجمع عمومی موسس 2

 عاده( مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق ال3

 ( مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 4

 شخص در جلسه مجمع عمومي دارای حق رأی است؟   در کدام یک از موارد زیر  -60

  ( دارندگان آورده غیرنقد در زمان تصویب آورده غیرنقد آنان1

 ( سلب حق تقدم شخص در خرید سهام جدید به نفع سایرین 2

   ه اجازه دهنده در معامالت مشمول کنترلت مدیر( هیا3

 ( هیأت مدیره ذینفع در معامالت مشمول کنترل  4

چنان چه اشخاصي که آورده غیر نقد آن ها تصویب نشده حاضر نشوند تعهد غیرنقد  -61

خود باطل   مبه سها خودرا به تعهد نقد تبدیل و مبالغ الزم را تادیه کنند تعهد آن ها نسبت

 وب و ....... شده محس

 ( شرکت قابل تشکیل نیست.1

 ( اشخاص غیرسهامدار می توانند آن مبالغ را تعهد و مبلغ الزم را تادیه کنند. 2

 ( سایر پذیره نویسان می توانند آن مبالغ را تعهد و مبلغ الزم را تادیه کنند.3

 کنند. ( فقط سایر موسسین می توانند آن مبالغ را تعهد و مبلغ الزم را تادیه 4

 .......رئیس هیئت رئیسه مجامع عمومي    -62

 ( الزاما از میان سهامداران انتخاب می شود و اصوال رئیس هیأت مدیره است.1

 ( اصوال از میان سهامداران انتخاب می شود و اصوال رئیس هیأت مدیره است.2

 ست.( الزاما از میان سهامداران انتخاب می شود و الزاما رئیس هیأت مدیره ا3

 ی شود و الزاما رئیس هیأت مدیره است.( اصوال از میان سهامداران انتخاب م4

هزینه هایي که برای تاسیس شرکت سهامي الزم بوده و توسط موسسین صورت مي  -63

 پذیرد و در صورت عدم تشكیل شرکت برعهده کدام شخص )اشخاص( است؟  

 هم( هر یک از سهاداران به نسبت س2    ( خود موسسین 1

 ( هر یک از سهامداران به طور مساوی 4     ( شرکت3
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ده و نسخه برات قبول شده مفقود گردد چه  چند نسخه صادر شچنانچه برات در  -372

   مراحلي بایستي طي گردد؟  

 تقاضای پرداخت از روی نسخه های دیگر( 1

 ( امر دادگاه + دادن ضامن + تقاضای پرداخت از روی نسخه های دیگر2

ت از روی نسخه + تقاضای پرداخ ( اثبات این که برات متعلق به او است + امر دادگاه + دادن ضامن3

 ای دیگره

 ( هیچ کدام4

   پرداخت جزئي برات .........    -373

     صحیح است و دارنده نمی تواند نسبت به بقیه مبلغ اعتراض کند.( 1

  باطل است و دارنده می تواند نسبت به تمام مبلغ اعتراض کند.( 2

   لغ اعتراض کند.صحیح است و دارنده می تواند نسبت به بقیه مب( 3

  صحیح است ولی دارنده می تواند نسبت به تمام مبلغ اعتراض کند.( 4

 حكم دو مورد زیر در خصوص پرداخت ثالث به ترتیب چیست؟  -374

 الف( پرداخت ثالث در برات پیش بیني شده است.

   را پرداخت کند. ب( ثالث با ابتكار خود وجه برات  

اخت وجه برات را قبول دارنده مکلف است پرد -کندپرداخت وجه برات را قبول دارنده مکلف است ( 1

    کند.

دارند مکلف نیست پرداخت وجه برات را قبول  -دارنده مکلف است پرداخت وجه برات را قبول کند( 2

 کند.

دارنده مکلف نیست پرداخت وجه برات را  -دارنده مکلف نیست پرداخت وجه برات را قبول کند( 3

    بول کند.ق

دارنده مکلف است پرداخت وجه برات را قبول  -رداخت وجه برات را قبول کندلف نیست پ دارنده مک( 4

  کند.

    پرداخت شخص ثالث در ........ قید مي شود.  -375

  پشت ورقه برات( 2      روی ورقه برات( 1

  هیچ کدام( 4     روی اعتراض نامه( 3

ادیه کند و زد و دارنده اعتراض عدم تر وعده وجه برات را نپرداچنانچه براتگیری در س -376

هم زمان چهار شخص به ترتیب »الف« از طرف صادر کننده »ب« از طرف ظهرنویس اول »ج« 

از طرف ظهرنویس آخر و »د« که خود براتگیر است حاضر باشند برات را پرداخت نمایند به  

 ترتیب کدام یک اولویت دارند؟
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   براتگیر  -آخرظهرنویس  -ظهرنویس اول -کنندهصادر ( 1

  براتگیر -صادرکننده -ظهرنویس اول -ظهرنویس آخر( 2

   ظهرنویس آخر -ظهرنویس اول -صادرکننده -براتگیر( 3

  ظهرنویس آخر -ظهرنویس اول -براتگیر -صادرکننده( 4

بروات به رویت  موعد مذکور در قانون تجارت درخ صوص مطالبه پرداخت یا قبولي در  -377

لت اقامه دعوا در مراجعه به ظهرنویس ها و برات  ویت ........... و در خصوص مهو به وعده از ر

 دهنده ای که وجه برات را براتگیر رسانده ............ است.

  تکمیلی -تکمیلی( 2      تکمیلی -امری( 1

  امری -امری( 4      امری -تکمیلی( 3

ت به رویت یا به وعده از رویت  موعد قانون تجارت در خصوص پرداخت یا قبولي بروا -378

خارج از ایران است ................ و موعد قانون تجارت در خصوص مهلت  که محل تادیه آن 

اقامه دعوا در مراجعه به ظهرنویس ها و برات دهنده ای که وجه برات را به براتگیر رسانده در  

  .. است.  که محل تادیه آن خارج از ایران باشد ..........خصوص برواتي  

  دو سال -یک سال( 2     یک سال -یک سال( 1

  یک سال -دو سال( 4     دو سال -دو سال( 3

دارنده برات برای این که بتواند برعلیه مسئوالتي که مراجعه به آن ها تابع رعایت   -379

   تا چه زماني بایستي وجه برات را مطالبه کند؟    مواعد است اعتراض عدم تادیه کند حداکثر

  روز از تاریخ وعده 10ظرف ( 2      روز وعده( 1

  ظرف یک سال از تاریخ وعده( 4  روز وعده مگر این که مصادف با روز تعطیل باشد.( 3

ق.ت: »دارنده براتي که به علت عدم تادیه اعتراض شده است باید   284به موجب ماده  -380

له اظهارنامه رسمي یا مراسله سفارشي  رف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تادیه را به وسیدر ظ

کسي که برات را به او واگذار نموده اطالع دهد.« ضمانت اجرای این ماده  دو قبضي به

 چیست؟

 این ماده فاقد ضمانت اجراست. ( 1

 ( دارنده حق مراجعه به ظهرنویس را از دست می دهد.2

رات را به براتگیر رسانده از دست می دارنده حق مراجعه به ظهرنویسان و برات دهنده ای که وجه ب( 3

 دهد.

 ( دارنده حق مراجعه به کسی که برات را به او واگذار نموده از دست می دهد.4

برای این که ظهرنویس بتواند بر علیه ظهرنویس های ما قبل خود اقامه دعوا نماید   -381

   بایستي از چه تاریخي مواعد را رعایت نماید؟
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  از روز تادیه( 2     ریه از روز ابالغ احضا( 1

  2و  1گزینه ( 4  از فردای روز ابالغ احضاریه یا از فردای روز تادیه( 3

ادی ما قبل خود مواعد را رعایت ننموده است  یظهرنویس براتي برای اقامه دعوا علیه ا -382

 بر اصل قانون تجارت حق مراجعه به چه کساني را از دست نداده است؟  در این صورت بنا

  براتگیر و براتکش و ظهرنویس( 2    براتگیر و ضامن وی( 1

  براتکش و ضامن وی( 4   براتگیر و براتکش و ضامنان آن ها( 3

تامین خواسته در خصوص دعاوی که مستند آن اسنادی تجاری است به چه صورت   -383

    خواهد بود؟

اض عدم تادیه و تودیع در خصوص هر سه سند تجاری )برات و سفته و چک( در صورت اعتر( 1

 خسارت احتمالی

 ( فقط در خصوص برات در صورت اعتراض عدم تادیه و بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی2

 ی ( فقط در خصوص برات بدون یاز به اعتراض عدم تادیه و تودیع خسارت احتمال3

و بدو نیاز به  ( در خصوص هر سه سند تجاری )برات و سفته و چک( در صورت اعتراض عدم تادیه4

 تودیع خسارت احتمالی 

اقدام به اعتراض عدم تادیه نكند کدام ون تجارت ایران اگر دارنده برات براساس قان -384

   مورد صحیح است؟ 

 وجه برات را از دست می دهد.حق رجوع به برات دهنده و ظهرنویسان برای مطالبه ( 1

 را از دست می دهد.( حق رجوع به ظهرنویسان برای مطالبه وجه برات 2

 ( حق رجوع به هیچ کدام از مسوالن برات را از دست نمی دهد.3

 ( حق رجوع به ظهرنویسان و برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه رسانده از دست می دهد.4

رای مراجعه به ظهرنویسي که از طرف وی ضمانت نموده و ضامن ظهرنویس ب -385

 ........ظهرنویس های ماقبل او .

 بایستی مواعد را رعایت نماید.( 1

 ( نیازی به رعایت مواعد ندارد.2

 ( در بعضی موارد بایستی بمواعد را رعایت نماید.3

 د را رعایت نماید.( فقط در مراجعه به ظهرنویسی که از طرف وی ضمانت نموده بایستی مواع 4

 اعتراض عدم تادیه ............   -386

  همانند اعتراض نکول اختیاری است.( 2   کول الزامی است.همانند اعتراض ن( 1

  برخالف اعتراض نکول اختیاری است.( 4   برخالف اعتراض نکول الزامی است.( 3
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ات چندین بار ظهر نویسي شده شخص الف برات را بدون رضایت صادر کرده است بر -443

ه شخص ب که امضای وی در سند تجاری جعل شده است مراجعه مي  است دارنده نهایي ب

 ید،  شخص ب چه ایراداتي مي تواند مطرح نماید؟نما

(شخص ب می تواند به مجهول بودن امضای خود استناد کند اما سایر مسئولین برات در برابر دارنده 1

 مسئول اند

 در برابر دارنده به عدم رضایت الف در صدور برات استناد کند می تواند ( شخص ب 2

 هر دو گزینه صحیح است (3

 تمامی گزینه ها نادرست است(4

 

 (  309تا    307در فته طلب )سفته( )مواد   –فصل دوم  

 از جمله وظایف دارنده سفته .............  -444

   روز از سررسید 10(اعتراض عدم تادیه در ظرف 1

 ( اگر سفته عند المطالبه باشد اقدام مقتضی باید در ظرف یکسال از تاریخ سررسید سفته به عمل آید 2

 ( اقامه دعوا ظرف یک تا دو سال از تاریخ عدم تادیه 3

 ( هر سه گزینه فوق 4

 ظهر نویسي سفته به معنای انتقال باید چه شرایطي داشته باشد؟  -445

 پشت یا روی ورقه سفته یا روی ورقه جداگانه صورت گیردر (ظهر نویسی سفته می تواند د1

 ظهر نویسی سفته فقط با امضا صورت می گیرد نه با مهر(2

 در صورت ظهر نویسی سفته مانند صدور آن می توان نام ظهر نویسی را در آن قید نکرد(3

 هر سه گزینه صحیح است (4

 ضمانت در سفته ..........  -446

 فته صورت می گیرد یا از طریق سند جداگانه س (یا در خود ورقه1

 ( در صورتی معتبر است که عالوه بر امضای ضامن ممهمور به مهر وی نیز باشد2

 ( در صورتی مسبوق به صحت خواهد بود که تاریخ ضمانت قید شده باشد3

 باید حتما در ظهر سفته صورت گیرد و عبارتی که حاکی از ضمانت باشد در آن قید شود(4

شخصي سفته ای را با مهر و بدون درج نام گیرنده آن و بدون تعیین مبلغ به عدد   -447

 صادر مي نماید وضعیت حقوقي سفته را بررسي نمایید: 

 (سفته صادره صحیح است 1

 سفته فوق به دلیل عدم تعیین مبلغ به حروف باطل است (2

 م تعیین مبلغ به حروف اشکالی ندارددعسفته مانند چک فقط با امضا صادر می شود نه مهر اما (3
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 ( سفته صادره در صورتی صحیح خواهد بود که مبلغ به حروف نوشته شده باشد4

 اقامه دعوا علیه ضامن ظهرنویس سفته ......  -448

     (تابع مهلت اقامه دعوا علیه ظهرنویس است.1

 ل می آید.تأدیه به عماعتراض عدم (اگر محل تأدیه ایران باشد ظرف یکسال از تاریخ ثبت 2

      ماه انجام گیرد. 6(باید ظرف 3

 (فاقد مهلت است.4

شخص )الف( اقدام به صدور دو فقره سفته، اولي در وجه شخص )ب( و دومي در وجه   -449  

حامل نموده و هر دوی آنها را به )ب( تسلیم   مي نماید. )ب( نیز ظهر هر دوی آنها را امضاء  

ج( ظهرنویسي شد« تسلیم )ج( مي نماید. در این حالت )ج( ت »در وجه )با درج عبارنموده و 

 چگونه مي تواند هر دو سفته را انتقال دهد؟

 (باید هر دو را ظهر نویسی نماید.1

 (به صرف تسلیم و بدون ظهرنویسی می تواند انتقال دهد.2

 ل دهد.تواند انتقای (سفته اول را با ظهرنویسی و سفته دوم را به صرف تسلیم م3

 (سفته اول را به صرف تسلیم و سفته دوم را با ظهرنویسی می تواند انتقال دهد. 4

)الف( سفته ای در وجه )ب( صادر مي کند. )ض( و )م(  پرداخت وجه سفته را از طرف  -450

)ب( ضمانت کرده و سپس )ب( آن را در وجه )ج( ظهر نویسي مي کند.در صورت واخواست  

 های قانوني مسئولین تضامني در برابر )ج( عبارتند از:کلیه مهلت    ا فرض رعایتسفته و ب

        (الف،ب،ض،م        2        (فقط ب،ض،م       1

 (فقط الف،ب4                    (فقط ب،م        3 

 دارنده سفته همچون دارنده برات اعتراض عدم تأدیه ................. .  -451  

       ورد.نیست بعمل آ(الزم 1

 (الزم است بعمل آورد.2

   سال است. 1(الزم است بعمل آورد با این تفاوت که مهلت آن 3

 (الزم نیست بعمل آورد مگر اینکه سفته عندالمطالبه باشد.4

 کدام گزینه صحیح نمي باشد؟  -452

 (صدور سفته بر خالف برات نمی تواند در وجه حامل باشد 1

 ی نمی شود صدور سفته عمل تجاری تلق(2

 مدیون اصلی سفته برخالف برات صادرکننده آن می باشد(3

 مراجعه به صادر کننده سفته تابع رعایت مواعد نمی باشد(4
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 ( و قانون صدور چک317تا   310چک )مواد    –فصل سوم  

 درخواست اجرای چک های صادره از شعب بانک های ایراني خارج از کشور .....   -453

 دادگاه های عمومی تهران به عمل آید. اجرای هر یک از ( باید از واحد1

 ( در اجرای ثبت تهران به عمل می آید.2

 ( این چک مشمول ق. صدور چک نیست.3

 3و  1د ( موار4

 هرگاه چک نسبت به قسمتي از مبلغ آن بدون محل باشد دارنده چک .......  -454

 کند. ( باید نسبت به تمام مبلغ چک درخواست صدور اجرائیه1

 ( می تواند نسبت به تمام مبلغ چک درخواست صدور اجرائیه کند.2

 ( نسبت به باقی مانده حق صدور اجرائیه دارد. 3

 ده حق صدور اجرائیه ندارد. ( نسبت به باقی مان4

 »الف« چكي را در وجه »ب« یا حامل صادر نموده است این چک ......  -455

 ( باطل1

 شخص معین( در حکم چک در وجه حامل و 2

 ( در حکم چک در وجه شخص معین3

 ( در حکم چک در وجه حامل4

»ج« ظهرنویسي مي »الف« چكي را در وجه »ب« صادر نموده و »ب« نیز آن را در وجه  -456

کند »ج« ظرف مدت پنج روز از تاریخ صدور به بانک مراجعه نموده و باورشكستگي بانک 

 مواجه مي شود در این صورت .....

 عدم وجود محل »الف« و »ب« در برابر دارنده مسئولندوط به ( مشر1

 ( »الف« و »ب« در برابر دارنده مسئولند 2

 »الف« در برابر دارنده مسئول است.( مشروط به عدم وجود محل فقط 3

 ( فقط »الف« در برابر دارنده مسئول است. 4

د )ب( با ظهرنویسي  )الف( برای پرداخت ثمن یک فقره چک در وجه )ب( صادر مي کن -457

عامله في ما بین )الف( و )ب( فسخ مي گردد چک آن چک آن را به دیگری منتقل مي نماید. م 

 رداخت مي گردد دارنده به چه اشخاصي مي تواند رجوع نماید؟منجر به صدور گواهي عدم پ

 ( )الف( زیرا مسئول اصلی چک او می باشد.1

 تکلیفی برای پرداخت وجه چک ندارد ( )ب( زیرا معامله فسخ شده است و )الف(2

 ( )الف( و )ب( زیرا هر دو متضامناً مسئولند.3

 سخ شده است و چک بی مبنا و باطل است. ( به هیچکدام نمی تواند رجوع کند زیرا معامله ف4
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 (356تا    335داللي )مواد  

ر معادله سهیم باشد و به طرفي که نمي داند این نكته را اطالع  صورتي که دالل د در -534

 دهد ........ 

 ( مسئول جبران خسارت وارده است.1

 ( مسئول جبران خسارت وارده است و به جزای نقدی محکوم خواهد شد.2

مر خود ( مسئول جبران خسارت وارده است و به جزای نقدی محکوم خواهد شد هم چنین با آ3

 سئول اجرای تعهد می باشد.متقاضنا م

 ( با امر خود متقضامنا مسئول اجرای تعهد می باشند.4

دالل در خصوص صحت و اعتبار امضای نوشتجات و اسناد کساني که دالل از طرف آن  -535

 ها معامله نموده است ......  

 ( اصوال ضامن است. 2     ( مطلقا ضامن است.1

 ضامن نیست.  ( اصوال4     ( مطلقا ضامن نیست.3

دالل و حق العمل کار به ترتیب مكلف هستند که وضعیت معامله را به چه کسي اطالع   -536

 دهند؟   

 امر  -( امر2   آمر -( طرفین معامله1

 طرفین معامله -( طرفین معامله4   طرفین معامله -( امر3

 ت......جاره به وساطت دالل منعقد مي گردد، در این صورت طبق ق.قرارداد ا  -537

 ( فقط دریافت مال االجاره توسط دالل منوط به اجازه است.1

 ( فقط تحویل عین مستأجره توسط دالل منوط به جازه است.2

 ( تحویل عین مستأجره و دریافت مال االجاره توسط دالل منوط به اجازه است.3

 ست. دالل منوط به اجازه نی -( تحویل عین مستأجره و دریافت مال االجاره توسط4

در صورت تلف شدن اشیاء و اسنادی که در ضمن معامله به دالل داده شده مسئولیت   -538

 دالل بر کدام مبنا است؟

 ( فرض تقصیر2     ( فرض مسئولیت1

 ( مسئولیت مطلق4     ( اثبات تقصیر3

 اجرای تعهداتي که توسط او مي شود....  دالل ضامن  -539

 ( است.2  ن باشد.( است در صورتی که آمر عاجز از آ1

 ( نیست. 4  ( است چنان چه در معامله منتفع باشد.3

 دالل در مورد ارزش یا جنس مال التجاره....  -540

 ( در صورت خروج از حدود متعارف مسئولیت دارد.1
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 مسئول است.  ( فقط در صورت دارا بودن سوءنیت2

 ( مطلقاً مسئولیت ندارد.3

 ( مطلقاً مسئول است. 4

 یک از موارد زیر در مورد تكالیف دالل صحیح نیست؟کدام   -541

 ( مطلع کردن آمر از جزئیات معامله1

 ( نگهداری نمونه کاال2

این امر ( در صورتی که دالل برای چند نفر به طور همزمان داللی کند موظف به آگاه کردن آمرین از 3

 است.

 ( هیچکدام 4

 کدام یک از موارد زیر صحیح است:  -542

 های دالل برعهده خود اوست. ( هزینه1

 ( هزینه های دالل برعهده ی آمر است.2

 ( اصوالً هزینه های دالل برعهده ی آمر است.3

 ( اصوالً هزینه های دالل برعهده ی خود اوست. 4

 شود؟حق الزحمه دالل چگونه معین مي    -543

 ( براساس میزان معین شده در  تعرفه رسمی1

 یزان معین شده در تعرفه رسمی( قراردادهای خصوصی و یا م2

 ( قراردادهای خصوصی و یا محکمه با رجوع به اهل خبره حق الزحمه را معین خواهد کرد.3

 ( قراردادهای خصوصی4

 پرداخت باطل .........اگر دالل بدون اجازه ی آمر دین او را پرداخت کند،    -544

 ( است.1

 ( نیست.2

 اخت شده را ندارد.( نیست ولی دالل حق مطالبه ی وجه پرد3

 ( نیست اگر آمر وجه پرداخت شده را به او مسترد دارد. 4

اگر کسي در یک بنگاه معامالت ملكي آپارتماني را به موجب مبایعه نامه ای خریداری  -545

معلوم شود فروشنده مالک نبوده و خود را به عنوان مالک  کند و مبالغي بپردازد و بعداً

 عامله مسئول .....معرفي کرده است واسطه م

 ( است.1

 ( نیست.2

 ( است در صورتی که تقصیر او ثابت شود.3

 ( است به نحو تضامن با کسی که جعل عنوان کرده است. 4
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هر گاه محمد در بنگاه اتومبیل فروشي محسن اتومبیلي را به موجب مبایعه نامه ای  -557

خریداری کند و مبلغي را نیز بپردازد و سپس معلوم گردد فروشنده مالک اتومبیل نبوده 

 ن فرض محسن : است و خود را به عنوان مالک معرفي نموده است. در ای

 مطلقا مسئول است    (2                 مطلقا مسئول نیست                  (1

 محسن و فروشنده متضامنا مسئول هستند(4مسئول هست مگر این که تقصیر او ثابت شود     (3

 کدام گزینه صحیح نیست ؟  -558

ضمن معامله بین ظرفین توسط او رد و  دالل ضامن صحت و اعتبار امضاهای اسناد و نوشتجاتی که(1

 باشد.می  بدل می شود،

 می باشد. دالل ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن ها داللی می کند،(2

 نمی باشد دالل ضامن اجرای معامالتی که به توسط او می شود ،(3

 ( دالل مسئول جنس مال التجاره مورد معامله نمی باشد. 4

 توسط دالل در صورتي ممكن است که :   مطالبه حق داللي  -559

 صرف موثر بودن دالل در معامله کافی است (2اجرا شده باشد               ( الزاما معامله1

  3و  2گزینه (4صرف انعقاد معامله کافی است           (3

 کدام مورد صحیح نمي باشد؟  -560

 عامله به داده شده است می باشد.(دالل اصوال مسئول تمام اشیا و اسنادی که در ضمن م1

راجع به معامله توسط دالل رد و بدل شده باشد، دالل ضامن صحت و اعتبار  ( در صورتی که اسناد2

 امضا، نوشتجات و اسناد مزبور نیست

 دالل ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن ها داللی می کند نیست (3

 معامله اصوال مسئول نیست  دالل در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره مورد(4

مخارجي که برای انعقاد معامله دالل یا حق العمل کار متحمل شده اند کدام در رابطه با  -561

 مورد قابل پذیرش است؟

 دالل می تواند مخارج انجام شده را در هر صورت مطالبه نماید (1

 دالل اصوال نمی تواند مخارج انجام شده را مطالبه نماید (2

 ن مطالبه نماید العمل کار می تواند مخارج انجام شده را از آ حق(3

  3و  2گزینه (4

 دالل ....  -562

 (نمی تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته داللی کند 1

 ضامن صحت و اعتبار امضاهای اسناد مربوط به معامله نمی باشد(2

 ( دالل می تواند شخصا نیز تجارت نماید 3
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 نمی تواند در رشته های مختلف داللی کند  ( دالل4

 

 (376تا   357العمل کاری )مواد    حق

اگر حق العمل کار بدون تقصیر دستور امر را در خصوص فروش کاال وی رعایت نكرده   -563

 باشد معامله .......  

     ( باطل است.1

 ( غیرنافذ است. 2

   ( صحیح است ولی حق العمل کار را خریدار قرار دهد.3

 ( صحیح است و حق العمل کار وظیفه ای در جبران خسارت ندارد. 4

چنان چه حق العمل کار ملكي را به قیمت یک میلیادر تومان بخرد ولي به آمر اعالم  -564

 کند که یک میلیارد و دویست میلیون تومان خریده است. در این صورت .........   

   ( مستحق حق العمل نخواهد بود.1

 زات خیانت در امانت محکوم می شود. مجا( به 2

   ( امر می تواند حق العمل کار را خریدار قرار دهد.3

 ( تمام موارد  4

در کدام یک از موارد زیر حق العمل کار مستحق اجرت مطابق عرف و عادت خواهد   -565

 بود؟  

    ( در صورت اجرای معامله1

 مر ( در صورت عدم اجرای معامله مستند به فعل ا2

   ( در صورت عدم اجرای معامله مستند به غیر از فعل امر3

 ( در صورتی که حق العمل کار با خود معامله کند.4

 میزان اجرت دالل و حق العمل کار به ترتیب تابع .......... است.     -566

 قرارداد -( قرارداد1

 به شرط این که از تعرفه تجاوز نکند.قرارداد  -( قرارداد2

 قرارداد -داد به شرط این که از تعرفه تجاوز نکند( قرار3

 قرارداد به شرط این که از تعرفه تجاوز نکند. -( قرارداد به شرط این که از تعرفه تجاوز نکند4

 گزینه صحیح کدام است؟-567

(اگر حق العمل کار مال را به کمتر یا بیشتر از قیمتی که آمر مشخص کرده بخرد یا بفروشد، ما به 1

 اوت متعلق به حق العمل کار است. التف
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(اگر حق العمل کار مال التجاره به نسیه بفروشد، ضامن ضرر ناشی از آن خواهد بود، به شرطی که آمر 2

 عرف تجارتی محل، این عمل را مجاز بداند.فروش به نسیه را منع کرده باشد هرچند 

 ه نمی باشد. (حق العمل کار در مقابل آمر،مسئول انجام تعهدات طرف معامل3

( حق العمل کار در مقابل آمر برای دریافت مطالبات خود نسبت به وجوهی که اخذ کرده،حق حبس 4

 ندارد.

در معرض فساد سریع باشد  اگر کاالهایي که جهت فروش به حق العمل کار داده شده  -568

 حق العمل کار ........ آن را به فروش برساند. 

  ( می تواند2     ( باید1

 الع دادستان( باید با اط4  می تواند با اجازه ی دادستان (3

 مسئولیت حق العمل کار در قبال حفظ مال:  -569

 ( مبتنی بر نظریه ی تقصیر است.2  ( مبتنی بر نظریه ی خطر است.1

 ( مطلقاً ضامن است. 4  امین است و مسئول نیست. (3

 رداد خود مي نماید به عهده .......انجام تعهدی که حق العمل کار در مقابل طرف قرا  -570

 ( آمر است.1

 ( حق العمل کار است.2

 ( آمر و حق العمل کار هر دو است.3

 ( آمر است، در صورتی که طرف قرارداد از سمت حق العمل کار و مشخصات آمر مطلع بوده است. 4

شرایط  اگر حق العمل کار دستور آمر را مبني بر نگهداری کاالی خریداری شده در -571

خاصي را رعایت نكند، لیكن مال التجاره بدون تأثیر تخلف مزبور و در اثر عیبي که از دید هر 

 عارفي پنهان است از میان رود....شخصي مت

است و لیکن حق مراجعه به فروشنده را  ر اثر تلف( حق العمل کار مسئول تمامی خسارت وارده د1

 بابت تمام خسارات وارده خواهد داشت.

از آن جا که تلف به واسطه ی عیب پنهانی رخ داده که از دید هر شخصی متعارفی پنهان بوده ( 2

 العمل و تخلف از دستور آمر در این باره موجد اثر نیست. مسئولیتی متوجه حق

 ( فروشنده و حق العمل کار متضامناً در مقابل آمر مسئول تلف مال التجاره خواهند بود.3

ر اثر عدم رعایت دستور آمر ضمانی شده و در نتیجه مسئول هر نوع نقص و ( ید حق العمل کار د4

 عیب است. 

به خرید کاالیي شده است که مظنه ی بازاری دارد. وی آن کاال را    حق العمل کار، مأمور  -572

از خود خریداری مي کند در صورتي که آمر از امر خود رجوع کند حكم این معامله کدام 

 است؟
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عمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله، از رجوع مطلع شود، نمی تواند شخصاً فروشنده ( اگر حق ال1

 واقع شود.

ر پس از انجام معامله به اطالع حق العمل کار برسد معامله نافذ است و در غیر این صورت ( اگر خب2

 فضولی است.

 ( معامله صحیح است و حق العمل کار خود، طرف معامله محسوب می شود.3

 ( معامله فضولی و غیرنافذ است. 4

 مقررات راجع به حق العمل کاری :   -573

 ست مگر در موارد استثنا شده در قانون تجارت  ( اصوال تابع عقد وکالت مدنی ا1

 ( اصوال تابع قانون تجارت  است مگر در موارد استثنائی که تابع عقد وکالت مدنی است. 2

 است. تابع مقررات عقد وکالت مدنی (3

 ( تابع مقررات خاص قانون تجارت است 4

 حق العمل کار در رابطه با :   -574  

 آمر و ثالث، وکیل می باشد                                           (1

 اصیل می باشد آمر و ثالث،(2

 اصیل می باشد و در رابطه با ثالث وکیل می باشد         آمر ،( 3

 می باشد و در رابطه با ثالث اصیل می باشد. وکیل  (  آمر ،4

اگر حق العمل کار مال التجاره ای را به کمتر از حداقل قیمتي که آمر تعیین کرده به    -575

فروش برساند ...... و اگر حق العمل کار مال التجاره ای را به کمتر از حداقل قیمتي که آمر 

 تعیین کرده بخرد ... 

 موافق با مقررات وکالت نیست و می تواند آن را به حساب آمر محسوب دارد.  –اصوال مسئول نیست (1

 موافق با مقررات وکالت نیست و می تواند آن را به حساب آمر محسوب دارد.   –اصوال مسئول است ( 2

 موافق با مقررات وکالت است و می تواند آن را به حساب آمر محسوب دارد.   –اصوال مسئول نیست ( 3

 موافق با مقررات وکالت است و می تواند آن را به حساب آمر محسوب دارد.  –صوال مسئول است ا( 4

 استحقاق حق العمل کار بر حق العمل خود منوط است به ....    -576

 ( انعقاد معامله و همواره اجرای آن   2      ( صرفا انعقاد معامله                  1

 در این مورد سکوت قانونی وجود دارد (4      رای آن  جانعقاد معامله و اصوال ا(3 

اگر حق العمل کار از جانب آمر خود مسئول خرید یک تن برنج شود  و او این مقدار   -577

برنج را برای آمر خود خریداری کند به مبلغ یكصد میلیون تومان . پس از انعقاد معامله به  

كصد و پنجاه میلیون تومان خریداری کرده است و یدروغ به آمر خود اعالم نماید که به مبلغ 

 هفته این امر برای آمر معلوم گردد در این صورت آمر مي تواند :   2بعد از گذشت زمان  
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 ( به عنوان کالهبردار از وی شکایت کیفری نماید به عالوه برنج را به وی مسترد نماید1

به عالوه برنج را به وی مسترد نماید و یکصد  به عنوان خیانت در امانت از وی شکایت کیفری نماید(2

 میلیون را مطالبه کند 

( به عنوان کالهبردار از وی شکایت کیفری نماید به عالوه برنج را به وی مسترد نماید و یکصد 3

 میلیون را مطالبه کند

اید و یکصد به عنوان خیانت در امانت از وی شکایت کیفری نماید به عالوه برنج را به وی مسترد نم( 4

 و پنجاه میلیون را مطالبه کند 

 کدامیک از گزینه های زیر نادرست است؟  -578

(در حق العمل کاری اگر آمر از امر خود رجوع کرده باشد و حق العمل کار قبل از ارسال خبر انجام 1

واقع معامله از این رجوع مستحضر گردد حق العمل کار دیگر نمی تواند شخصًا خریدار یا فروشنده 

 شود.

  (اگر حق العمل کار خبر انجام معامله را به آمر ارسال کرده باشد دیگر رجوع آمر تأثیری ندارد.2

 ارد.(اگر حق العمل کار با شخص ثالثی معامله کرده باشد رجوع آمر دیگر تأثیری ند3

 (هیچکدام4

 

 (394تا    377قرارداد حمل و نقل ) مواد  

آواری ظاهر باشد و مرسل الیه بي هیچ قیدی مال التجاره  چنان چه مال التجاره دارای -579

 را قبول و کرایه را تادیه نماید........

 ( دیگر به هیچ عنوان نمی تواند علیه متصدی حمل و نقل طرح دعوا نماید.1

 کثر ظرف هشت روز به متصدی حمل و نقل اطالع دهد.( بایستی حدا2

 تسلیم شده علیه متصدی حمل و نقل طرح دعوا کند. ( فقط ظرف یک سال از روزیکه مال به وی3

 ( فقط در صورت تد لیس یا تقصیر عمده متصدی حمل و نقل می تواند علیه او طرح دعوا کند.4

قانون گذار برای حق العمل کار و متصدی حمل و نقل حق حبس در نظر گرفته است   -580

متصدی حمل و نقل در مقابل  حق حبس حق العمل کار در مقابل ............ و حق حبس 

 .............. است.     

 ارسال کننده  -( آمر2   ارسال کننده -( طرف معامله1

 مرسل الیه  -( آمر4    مرسل الیه -( طرف معامله3

چنان چه مطالبات متصدی حمل و نقل تادیه نشود و متصدی حمل و نقل مراتب را به   -581

اره را نزد مشخص ثالثي امانت گذاری نقص و عیب برعهده ارسال کننده اطالع دهد و مال اتج

 چه کسي است؟   
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 ( متصدی حمل و نقل 2     ( مرسل الیه1

 ثالث  ( شخص4     ( ارسال کننده3

مسئولیت خسارات ناشي از عیوب غیر ظاهر عدل بندی........و مسئولیت خسارات  -582

 ناشي از عیوب ظاهری عدل بندی........است. 

 اصوال بر عهده متصدی حمل و نقل  -هده متصدی حمل و نقل(بر ع 1

 بر عهده ارسال کننده  -(بر عهده مرسل الیه2

 هده متصدی حمل و نقل اصوال بر ع   -(بر عهده ارسال کننده3

 بر عهده متصدی حمل و نقل -(بر عهده ارسال کننده و متصدی حمل و نقل4

از سوی متصدی حمل و نقل در صورت   خسارت ناشي از تأخیر تسلیم مال التجاره -583

 ......نبودن قرارداد خاص قابل مطالبه....

 ( است.1

 کاال تجاوز نکند.( است، اما محدود به مبلغی است که از قسمت کل 2

 ( نیست، اگر صاحب کاال ثابت کند مرتکب تقصیری نشده است.3

 ( است چنان صاحب کاال تقصیر متصدی حمل را ثابت کند. 4

الیي برای حمل به بنگاه باربری الف )متصدی حمل و نقل( سپرده مي شود. بنگاه کا -584

قل( مي سپارد. در صورت تلف کاال الف کاال را برای حمل به بنگاه باربری ب )متصدی حمل و ن

 در حین حمل توسط ب، ارسال کننده کاال.....

 ( حق رجوع به بنگاه الف و سپس حق رجوع به بنگاه ب را دارد.1

 حق رجوع به بنگاه حمل کننده یعنی بنگاه ب دارد. -( فقط2

 بنگاه را در عرض یکدیگر دارد. 2( حق رجوع به هر 3

 کننده کاال یعنی بنگاه الف دارد.  ( حق رجوع به بنگاه قبول4

 اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول شود ولي کرایه آن تأدیه نشود:  -585

حمل و نقل تنها در مورد تدلیس یا تقصیر عمده یاد آواری غیرظاهر ( دعوای مسئولیت علیه متصدی 1

 اقامه است.ق.ت قابل  393و تا یک سال از مبداء مرور زمان مذکور در ماده ی 

 ( دعوای مسئولیت علیه متصدی حمل و نقل قابل اقامه نیست، مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده 2

ق.ت  393ل تا یک سال از مبدأ مرور زمان مذکور در ماده ( دعوای مسئولیت علیه متصدی حمل و نق3

 قابل اقامه است.

مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده یا  ( دعوای مسئولیت علیه متصدی حمل و نقل قابل اقامه نیست4

 آواری غیر ظاهر. 
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 گزینه های ذیل صحیح است؟کدام یک از    -590

 (اصوال ارسال کننده می تواند مال التجاره را با پرداخت مخارج و خسارات پس بگیرد.1

ل التجاره در ید متصرف حمل و نقل است با پرداخت مخارج و ( ارسال کننده می تواند تا زمانی که ما2

 خسارات آن پس بگیرد

مال التجاره در ید متصدی حمل و نقل است با پرداخت ارسال کننده می تواند تا زمانی که (اصوال 3

 مخارج و خسارات آن را پس بگیرد. 

 ت مخارج و خسارات. ( ارسال کننده نمی تواند مال التجاره را پس بگیرد مگر با پرداخ4

هر گاه مرسل الیه از تحویل کاالی ارسال شده خودداری کند و سپس کاالی ارسال  -591

 شده از بین برود 

 متصدی حمل و نقل مسئول است مگر این که عدم تقصیر او ثابت شود(1

 متصدی حمل و نقل مسئول نیست مگر تصیر او ثابت شود(2

 مرسل الیه مسئول است (3

 الیه و متصدی حمل متضامنا مسئول خواهند بود.  مرسل (4

ال التجاره هرگاه مال التجاره ای از جانب مرسل الیه ارسال شود در حالي که این م -592

زمان ارسال ده میلیون تومان ارزش داشته است و مخارجي که برای نگهداری آن شده تقریبا 

نزد متصدی حمل و نقل مي باشد   بیش از از قیمت ارزش خود کاال شده است و همچنان مال

 در این فرض متصدی حمل و نقل ... 

                       (از مرسل کسب تکلیف نماید                             1

 مال را فورا به مرسل الیه تحویل دهد (2

 ( باید به مدعی العموم اطالع دهد و با نظارت وی به فروش رساند      3

   3 و 2گزینه (4

 تعهد )مسئولیت( متصدی حمل و نقل مطابق قانون تجارت در نگهداری مال التجاره ...  -593

 تعهد به وسیله است  (2                          (تعهد به نتیجه است          1

 ست. ( گاه تعهد به نتیجه و گاه تعهد به وسیله ا4گاه تعهد به وسیله و گاه تعهد به نتیجه است      (3

 مسئولیت حوادث و تقصیرات رخ داده در مدت حمل و نقل کاال بر عهده ......   -594

 (صرفا متصدی حمل بوده و حق رجوع به دیگری را ندارد 1

صرفا بر عهده حمل کننده کاال می باشد اعم از این که خود متصدی حمل باشد یا دیگری را مامور  (2

 نموده باشد 

اشد اعم از این که خود متصدی حمل باشد یا دیگری را مامور نموده اال می ببر عهده حمل کننده ک(3

 باشد که در صورت اخیر وی حق مراجعه به مامور را دارد. 
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 هیچ کدام (4

مال التجاره ای که حمل آن به متصدی حمل و نقل واگذار شده است در صورت تلف  -595

......... 

 نمی باشد مگر تقصیر او ثابت شود و مسئول (تعهد متصدی حمل تعهد به وسیله بوده1

 تعهد او به نتیجه بوده و مسئول می باشد اما امکان اثبات قوه قاهره وجود ندارد (2

 تعهد او به نتیجه بوده و متصدی در هر حال مسئول رد مثل مال التجاره می باشد(3

 را اثبات کند تعهد او به نتیجه بوده و برای عدم مسئولیت باید قوه قاهره (4

اگر مال التجاره که برای حمل به متصدی حمل سپرده شده در معرض تضییع سریع   -596

 باشد چه تكلیفي متوجه متصدی حمل است؟

 ید (باید مراتب را فورا به اطالع ارسال کننده رسانده و طبق دستور وی عمل نما1

اریخ اطالع رسانی مسئولیتی متوجه وی نمی باید مراتب را فورا به اطالع مدعی العموم رسانده و از ت(2

 باشد

 فروش رساند و نیازی به اطالع کسی نیست باید فورا مال را به(3

 باید مراتب را فورا به اطالع مدعی العموم رسانده و با نظارت وی مال را به فروش برساند( 4

 

 (401تا   395مقام تجارتي و سایر نمایندگان تجارتي )مواد  قائم

 قتي تاجر چند شخص متعدد را قائم مقام خود در تجارتخانه قراردهد......و-597

(و اختیارات ایشان را محدود به معامالت خاص بنماید این محدودیت در مقابل افراد طرف معامله 1

 قابل استناد است.

 استقالل می تواند اقدام نماید.(هر یک به 2

ودن اختیارات آنان در مقابل اشخاص ثالث، نیاز به ثبت و (استفاده تاجر و تجارتخانه از قید اجتماعی ب3

 اعالن ندارد.

 (با محجور شدن تاجر، سمت آن اشخاص زایل می شود. 4

 ي دارند،وکالت کساني که در قسمتي از امور تجارتخانه یا شعب آن سمت نمایندگ   -598

 (تابع مقررات عقد وکالت است.1

 است. (تابع مقررات داللی در قانون تجارت 2

 (تابع مقررات قائم مقام تجارتی است.3

 (تابع مقررات عاملی در حقوق تجارت است. 4

 قائم مقام تجارتي کسي است که ...   -599

 ا قائم مقام خود قرار می دهد رئیس تجارتخانه او ر (عهده دار انجام کلیه امور تجارتخانه می شود،1

 رئیس تجارتخانه او را نائب خود قرار می دهد د،عهده دار انجام کلیه امور تجارتخانه می شو (2
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 رئیس تجارتخانه او را قائم مقام خود قرار می دهد ( عهده دار انجام بعضی امور تجارتخانه می شود،3

 رئیس تجارتخانه او را نائب خود قرار می دهد ود،عهده دار انجام بعضی امور تجارتخانه می ش (4

 وت و حجر رئیس تجارتخانه  ..... و با انحالل  شرکت ..... قائم مقام تجارتي با ف  -600

 منعزل نمی شود  –منعزل می شود (2(در هر دو صورت منعزل می شود                1

 در هر دو صورت منعزل می شود. (4        منعزل می شود      –منعزل نمی شود (3

 مي باشد؟  کدام گزینه در خصوص قائم مقام تجارتي نادرست  -601

 (بدون اذن رییس تجارت خانه می تواند کسی را در کلیه کارهای تجارت خانه نایب خود قرار دهد 1

 کارهای تجارت خانه نایب خود قرار دهد بدون اذن رییس تجارت خانه نمی تواند کسی را در کلیه (2

 نایب خود قرار دهد( بدون اذن رییس تجارت خانه می تواند کسی را در برخی امور تجارت خانه 3

 ( هیچ کدام 4

 در رابطه با قائم مقام تجارتي کدام عبارت قابل پذیرش نمي باشد؟  -602

 (سمت ممکن است کتبا یا عمال به یک یا چند نفر داده شود1

( در صورت تعدد قائم مقامان تجارتی با این قید که تا تمام امضا نکنند تجارت خانه ملزم نخواهد شد 2

 ت ثبت و اعالن این قید در مقابل ثالث قابل استناد است.صرفا در صور

( در صورت اجتماع قائم مقامان تجارتی اصل بر اجتماع است مگر خالف آن به صورت کتبا یا عمال 3

 اشد مقرر شده ب

 با انحالل شرکت قائم مقام تجاری منعزل است(4

 

 (411تا    402ضمانت )مواد 

 .....از دریافت طلب از ضامن  در صورت استنكاف مضمون له    -603  

     (ضامن با ایداع طلب در صندوق دادگستری بریء می گردد.1

 (ضامن با ایداع طلب در صندوق دادگستری یا ثبت بریء می گردد.2

                       (ضامن خود به خود بریء می گردد.3

 (ضامن بریء نمی گردد.4

 ت؟کدام یک از گزینه های ذیل صحیح اس  -604

 (در ضمان اصل بر نسبی بودن است مگر در صورت تصریح مقنن و یا تصریح در قرارداد1

 در ضمان اصل بر عرضی بودن است مگر در صورت تصریح در قرارداد(2

 در ضمان اصل بر تضامنی بودن است مگر در صورت تصریح مقنن و یا با وجود قرارداد(3

 2و  1( گزینه 4

 ن اصلي ضامن ملزم به تادیه ... پس از رسیدن اجل دی  -605
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 ولو این که به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد(نیست،1

 واسطه ورشکستگی مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد.نیست، مگر این که به (2

 مگر این که به واسطه فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد. ( نیست،3

 می باشد. (4

 استنكاف مضمون له از دریافت طلب ضامن را ....   -606

 ر صورتی که دین دارای وثیقه باشد. بری می کند د(2بری نمی کند                                         (1

 بری می کند (4بری نمی کند حتی اگر دین دارای وثیقه باشد  (3

 ضامن و مضمون عنه او به چه صورت است؟ترتیب رجوع مضمون له به    -607

 (صرفا حق مراجعه به مضمون عنه را دارد 1

 ( بدوا باید به ضامن مراجعه نماید 2

 می تواند مراجعه نماید ( به هر کدام که بخواهد 3

 اصوال به هر کدام که بخواهد می تواند مراجعه نماید (4

 در صورتي که دین حال و ضمان موجل باشد  -608

 من مکلف به تادیه در تاریخ حال شدن دین می باشد(ضا1

 ( ضامن صرفا می تواند در تاریخ سررسید اجل ضمانت دین را بپردازد 2

 بپردازد ( ضامن می تواند دین را 3

 ( هیچکدام 4

 

 ( 575تا    412ورشكستگي )مواد  

 کدام یک از اشخاص زیر ورشكسته محسوب مي گردند؟  -609

 با وجود داشتن دارایی کافی از پرداخت دیون خود ناتوان شده است ( دالل معامالت ملکی را1

 ( بانکی که نتواند مطالبات خود را وصول کند.2

 پرداخت دیون خود متوقف شده است.( ناشر کتب تجاری که از 3

 ( هر سه مورد4

..... طبق قانون تجارت صلح دعاوی ورشكسته علي االصول .............. است و توسط ...... -610

 صورت مي گیرد. 

 عضو ناظر -( جایز نیست2   مدیر تصفیه -( جایز است1

 اجازه عضو ناظرمدیر تصفیه با  -( جایز است4   مدیر تصفیه -( جایز نیست3

............. عبارت است از این که تاجر کلیه دیون خود را همراه با متفرعات و مخارج آن   -611

 کامالً بپردازد. 
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 ( اعاده اعتبار حکمی4 ( اعاده اعتبار قانونی3 ( اعاده اعتبار2 تبار حقی( اعاده اع 1

شي از اتالف مال غیر به  دستمزد کارگران، نفقه همسر تاجر ورشكسته، مسئولیت نا -612

 ترتیب طلب ............... تلفي مي شوند.  

  ممتاز -عادی -( ممتاز2   ممتاز -عادی -( عادی1

 ممتاز -ممتاز -( عادی4   عادی -ممتاز -( ممتاز3

تمامي موارد زیر از جمله اطالعاتي  اند که تاجر متوقف هنگام اعالم توقف خود به   -613

 تسلیم مي نماید به جز گزینه....دادگاه صالح  

 ( صورت کلیه دیون و مطالبات1

 ( صورت مخارج شخصی تاجر2

 ( در مورد اشخاص حقوقی تاجر، اسامی و اقامتگاه مدیران3

 تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر( 4

ل دیگری از  چنان چه قبل از پرداخت مبلغ وثیقه به طلبكار دارای وثیقه، مال منقو -614

 تاجر به فروش برسد...

 ( حاصل فروش فقط بین طلبکاران عادی تقسیم می شود و طلبکار دارای وثیقه حقی به آن ندارد.1

 از حاصل فروش سهم غرمایی می برد. ( طلبکار دارای وثیقه2

 ( طلبکار دارای وثیقه در صورتی که از وثیقه خود عدول کند از حاصل فروش سهم می برد.3

حاصل فروش بین طلبکاران عادی تقسیم شده و در صورت رضایت آنان به طلبکار دارای وثیقه نیز ( 4

 سهم داده می شود. 

مهریه مطرح نموده و حكم محكومیت تاجر در  همسر تاجر علیه وی دعوای مطالبه  -615

اجرا شده است چنان چه تاجر ورشكسته   17/3/94صادر شده و در تاریخ  20/11/93تاریخ 

 تعیین گردد....   20/2/94ود و تاریخ توقف وی  ش

 ( اجرائیه قابل ابطال خواهد بود.1

 ( مطالبه مهریه ارتباط به ورشکستگی ندارد.2

 قض خواهد بود.( حکم محکومیت قابل ن3

 ( حکم محکومیت نقض و مطالبه مهریه به طرفیت مدیر تصفیه اقامه خواهد شد. 4

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  -616

 ( چنانچه ورشکسته تجارت خود را پس از قرارداد ارفاقی تغییر دهد قراراداد فسخ خواهد شد.1

 ت. ( فسخ قرارداد ارفاقی از طرف طلبکاران ممکن نیس2

 طلبکاران ورشکسته اختیار فسخ قرارداد ارفاقی را دارد. ( هر یک از3

 ( هیچکدام4
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 (5تا    1تجار و معامالت تجارتي )مواد   –باب اول  

خود را معامالت  شغل معمولیق.ت: »تاجر کسی است که  1 به موجب مادهصحیح است.  4گزینه -1

تجارتی قرار بدهد.« شغل معمولی یعنی عملی که جنبه امرار معاش داشته باشد و شخصی این عمل را 

تکرار نماید اما اگر شخصی با هدف تفریح و بدون در نظر گرفتن درآمد فعالیت تجاری انجام دهد تاجر 

 محسوب نمی شود.

م دهد. بنابراین مدیران شرکت های تجاری تاجر انجا به نام و حساب خودعمل تجاری را تاجر باید 

غلط است. اگر چه  1محسوب نمی شوند حتی اگر موضوع شرکت الزاما فعالیت تجاری باشد. لذا گزینه 

 تجارت با سود همراه است اما نمی توان الزاما به دلیل سودآور بودن عملی آن را تجاری دانست زیرا 

د. )اسکینی، ربیعا، معامالت تجارتی، و سازماندهی فعالیت امکان دارد عمل مدنی نیز سودآور باش

 غلط است. 2( لذا گزینه 137تجاری، ص

هر چند یکی از آثار مهم تفکیک بین تاجر و غیرتاجر این است که تجار مشمول مقررات ورشکستگی 

 15ه یکن توجه داشته باشید که به موجب مادمی شوند اما غیرتجار باید دادخواست اعسار بدهد. ل

در صورت  غیرتاجراشخاص حقوقی تاجر و  1394قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 

 غلط است. 3بدهند. لذا گزینه   دادخواست ورشکستگیناتوانی از پرداخت دیون باید 

نجام دهد. با این وصف تاجر باید عمل تجاری را به نام و حساب خود اصحیح است.  2گزینه -2

ند قیم، وکیل، قائم مقام تجارتی و مدیران شرکت های تجاری تاجر محسوب نمی شوند نماینده ها مان

 اما با تصریح قانون تجارت برخی نماینده ها مانند دالل، عامل و حق العمل کار تاجر محسوب می شوند.

ت ملکی جز اعمال تجاری است زیرا تسهیل معامالت ملکی و داللی معامالصحیح است.  3گزینه -3

ق.ت داللی جز اعمال تجاری است. هر چند راجع به معامالت ملکی باشد.  2ماده  3وجب بند به م

 تسهیل معامالت نیز به استناد همین بند جز اعمال تجاری است.

ت بازرگانی کری از قانون تجارت: »شرکت سهامی شالیحه اصالح قسمت 2هر چند به موجب ماده 

 عملیات آن امور بازرگانی نباشد.«حسوب می شودولو اینکه موضوع م

است. فقط در یک  غیرتجاریباشد  ال غیرمنقولوخرید و فروش امولی چنانچه موضوع شرکت سهامی 

قانون تملک آپارتمان هاست که  5مورد معامالت ملکی تجاری است که آن هم استثناء مذکور در ماده 

در قالب به شرط اینکه  ا کسب یا اجارهساخت و فروش یا پیشه یمنظور در صورتی که خرید ملک به 

از جمله شرکت سهامی با مسئولیت محدود تضامنی و سایر شرکت های تجاری ماده  شخص حقوقی

تجاری است ولی اگر شخص حقیقی  این شرکت ها فقط این فعالیت را انجام دهندق.ت باشد و  20

 د تجاری نیست.ملکی را به قصد ساخت و فروش بخر

قانون تجارت، به عملیاتی که باید  2توضیح اینکه معامالت مندرج در ماده ح است. صحی 2گزینه -4

توسط موسسات )تصدی گری( انجام شود تا تجاری محسوب شوند و عملیاتی که تجارتی محسوب 

ابراین در خصوص شدن آنها نیازی به انجام این عملیات به وسیله موسسات نیست، قابل تقسیم است. بن
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قانون تجارت، داللی به طور کلی مانند حق العمل کاری  2ماده  3اساس فراز نخست بند سوال فوق، بر

 3و عاملی نیازی به انجام آن توسط موسسه و در قالب تصدی گری ندارد؛ اما به موجب فراز دوم بند 

ی دارد. در نهایت، داللی ، تسهیل معامالت ملکی که خود نوعی داللی است، نیاز به تصد2ماده 

 مالت ملکی نیاز به تصدی دارد، ولی علی االصول داللی در سایر زمینه ها نیازمند تصدی نیست.معا

 صحیح است.  2گزینه    -5

 ق.ت. 2از ماده  9. به استناد اطالق بند صحیح است  "  1 "گزینه  -6

 تق. 314ق.ت.+ ماده  3ماده  1به استناد بند  صحیح است.   4گزینه  -7

 صحیح است.  "  3  "گزینه    -8

اعمالی که شرکا و مدیران شرکت های تجاری و یا خدمه و قائم مقام تاجر انجام می دهند وصف نكته :  

قانون تجارت منسوخ: »مسئولیت مدیر  51تاجر را به اصیل می بخشد و نه به شخص آنها. طبق ماده 

 ابل موکل دارد.ابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقشرکت در مق

 قانون تجارت 5به استناد ماده  صحیح است.    4گزینه  -9

هر چند با محدودیت های قانونی در رابطه با تجارت اشخاص رو به رو صحیح است.  1گزینه -10

انجام تجارت ممنوع باشد صرفا هستیم اما اگر شخصی به واسطه داشتن شغل دیگر به موجب قانون از 

این است که تجارت شغلی مستقل است  2جارتی تاجر تلقی می شود. ایراد گزینه به دلیل انجام امور ت

و اگر کسی به نام و حساب دیگری عمل تجاری انجام دهد آن عمل آمر را تاجر می کند نه انجام 

اصالحی ق.ت. پذیره نویسی و خرید اوراق الیحه  54این است که طبق ماده  3دهنده را. ایراد گزینه 

این است  4اری نیست تا کسی که به آن مبادرت می ورزد تاجر تلقی گردد. ایراد گزینه قرضه عمل تج

 قانون تجارت تاسیس و به کار انداختن کارخانه نباید برای حوائج شخصی باشد. 2ماده  4که طبق بند 

تملک  هر چند که طبق نظر دکتر اسکینی منظور قانون گذار از تحصیل، صحیح است. 3گزینه -11

است از هر طریقی خواه از طریق حیازت مانند صید مروارید یا ماهی به منظور فروش یا تولید  مال

اما چون در مورد حیازت مباحات بین حقوقدانان اختالف نظر عسل و خواه از طریق عقود و معامالت؛ 

 می شود.  3گزینه ها مطابق قانون است پاسخ این تست  گزینه  وجود دارد و سایر

قانون تجارت، حمل و نقل  2ماده  3به استناد بند  :توجه داشته باشید .صحیح است 2گزینه -12

 عمل تجاری نیست بلکه تصدی به حمل و نقل عمل تجاری است.

منقول به هیچ وجه تجاری قانون تجارت معامالت غیر  4به استناد ماده  صحیح است. 4گزینه-13

 نیستند

 ق.ت. 2ماده  1طبق بند صحیح است.    1گزینه  -14

از نظریه شخصی  3از نظریه موضوعی و در ماده  2قانون تجارت در ماده  صحیح است. 4گزینه-15

 پیروی نموده است .
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 ق.ت 9به استناد ماده  صحیح است.  4گزینه  -54

 ق.ت 11. به استناد م صحیح است    2گزینه  -55

اسناد رسمی تمام شرایط سند رسمی ق.م از 1287زیرا طبق تعریف م صحیح است.  2گزینه -56

  بودن را دارد. 

 ق.ت 9. به استناد م صحیح است  4گزینه  -57

قانون ثبت اختراعات طرح  5و »و« ماده و بند »د« و »هـ«  49نک مواد صحیح است.  4گزینه -58

 7/8/1386های صنعتی و عالئم تجاری مصوب 

 

شرکت های تجارتي  –باب سوم    

 1347قانون تجارت مصوب    قانون اصالح قسمتي از

 الیحه( 300تا    1شرکت های سهامي عام و خاص )مواد   –مبحث اول  

عمومی در شرکت های به سه نوع ع ل.ا.ق.ت مجم 73به موجب ماده صحیح است.  1گزینه -59

مجمع عمومی موسس مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده تقسیم می شود. مجمع عمومی 

رکت سهامی عام است و مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در هر موسس منحصرا در ش

مجمع عمومی عادی دو شرکت سهام عام و خاص قابل تشکیل است. مجمع عمومی عادی به دو نوع 

سالیانه و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تقسیم می شود. نکته ای که در پاسخ به این سوال 

این است که هر چند مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در شت به آن توجه دابایستی 

ای تشکیل آن در ع عمومی که برخاص قابل تشکیل است لکن تنها مجمهر دو شرکت سهامی عام و 

هر دو شرکت سهامی عام و خاص الزام قانونی وجود دارد مجمع عمومی عادی سالیانه است چرا که به 

ماه از تاریخ مقرر در  10در صورتی که مجمع عمومی عادی سالیانه تا ل.ا.ق.ت  201موجب ماده 

اند انحالل شرکت را اساسنامه برای رسیدگی به صورت های مالی تشکیل جلسه ندهد هر ذینفع می تو

 از دادگاه تقاضا کند. 

ده ل.ا.ق.ت دارندگان آورده غیرنفد در زمان تصویب آور  77به موجب ماده صحیح است.  3گزینه -60

ل.ا.ق.ت در زمان سلب حق تقدم سهامدار به نفع سایر  167غیرنقد حق رأی ندارند. به موجب ماده 

ل.ا.ق.ت هیأت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در  129سهامداران شخص حق رأی ندارد. به موجب ماده 

ع عمومی معامالت مشمول کنترل حق رأی ندارند لیکن هیأت مدیره یا مدیرعامل اجازه دهنده در مجم

 دارای حق رأی هستند.

ل.ا.ق.ت اشخاصی که آورده غیرنقد آن ها تصویب نشده و  79طبق ماده صحیح است.  3گزینه -61

هد غیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ الزم را تادیه کنند تعهد آن ها چنانچه حاضر نشوند تع

نه اشخاص خارج از شرکت( می توانند نسبت به سها خود باطل شده محسوب و سایر پذیره نویسان )
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و آن مبالغ را تعهد و مبالغ الزم را تادیه کنند. اما در صورتی که سایر پذیره نویسان مبالغ الزم را تعهد 

 غلط است. 1تادیه نکنند شرکت قابل تشکیل نمی باشد. لذا گزینه 

رند سهام اشخاصی خارج نکته: علی رغم تصریح قانون گذار هم موسسین و هم پذیره نویسان حق دا

استفاده شده  فقطبراساس این نظر آن است که در این گزینه از کلمه  4شده را تعهد کنند. ایراد گزینه 

 است.

ل.ا.ق.ت اصوال ریاست جلسات مجمع عمومی با  101به موجب ماده صحیح است.  1گزینه -62

انتخاب یا  -2یش بینی شده باشد. ترتیب خالف در اساسنامه پ -1رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر: 

 -4مجمع عمومی موسس.  -3عزل بعضی از مدیران یا کلیه انها جز دستور جلسه مجمع باشد. 

قل یک پنجم سهام شرکت مجمع عمومی را دعوت کرده باشند که در این موارد رئیس دارندگان حدا

حاالت رئیس هیأت رئیسه  هیأت رئیسه رئیس هیأت مدیره نیست ولی توجه داشته باشید در تمامی

 مجمع عمومی بایستی الزاما از میان سهامداران باشد.

سهامی الزم است ابتدائا توسط هزینه هایی که برای تاسیس شرکت صحیح است.  1گزینه -63

 شرکت تشکیل نمی شود: در این صورت  -1موسسین پرداخت می شود اما دو حالت پیش می آید: 

هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده  الیحه اصالحی 19طبق ماده 

ل.ا.ق.ت مسئول  236اده در این صورت مستنبط از مت تشکیل می شود: شرک -2ن خواهد بود. موسسی

 نهایی پرداخت هزینه های تاسیس شرکت خواهد بود.

تمدید شده میزان چنان چه پس از پایان مهلت پذیره نویسی یا مهلت صحیح است.  1گزینه -64

قانون بازار اوراق بهادار  23ماده  2مبالغ تعهد شده کمتر از از میزان سرمایه شرکت باشد به موج تبصره 

نحوه برخورد با چنین موقعیتی در آگهی پذیره نویسی تصریح شود و در صورت عدم تکمیل  ابتدا باید

به سرمایه گذاران عودت داده شود و  فرایند عرضه عمومی وجوه گردآوری شده باید ظرف پانزده روز

شرکت نیز قابل تشکیل نمی باشد. توجه داشته باشید تنها در صورت رضایت کلیه موسسین و پذیره 

 (44، ص2سان امکان کاهش سرمایه وجود دارد. )اسکینی، ربیعا، شرکت های تجاری، جنوی

 ل.ا.ق.ت: 5به موجب ماده صحیح است.    3گزینه  -65

لاس کی فرظ ینوناق لقادح زا هیامرس ندمآ نییاپ تروص رد

هیامرس شیازفا

ای

تراجت ینوناق یاه تکرش زا یکی هب رییغت

 .در غیر این صورت هر ذینفع می تواند از دادگاه تقاضای انحالل کند 

 الیحه 2ق.ت و ماده  4طبق ماده صحیح است.    1گزینه  -66
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 (194تا   94ون تجارت )مواد  شرکت های قان  –مبحث دوم  

در شرکت با مسئولیت محدود آورده شرکا می تواند نقد و غیرنقد باشد. صحیح است.  2گزینه -257

ق.ت: »شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی  96به موجب ماده 

شرکت تعهد سرمایه امکان پذیر  شده باشد.« در اینتادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم 

 نیست.

می باشد اما در شرکت سهام  تراضی تمام شرکاتقویم آورده غیرنقد با صحیح است.  3گزینه  -258

ارزیابی آورده غیرنقد توسط کارشناس رسمی دادگستری الزامی است. هم چنین در شرکت سهامی 

 مدیر شرکتت با مسئولیت محددود به یم شود اما در شرکعین یا مدارک مالکیت باید به بانک تسل

 تسلیم می شود. 

ق.ت در صورت تقویم غیرواقعی آورده غیرنقد فقط  98به موجب ماده صحیح است.  3گزینه -259

شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسولیت تضامنی دارند و ضمانت اجرای آن بطالن شرکت نیست اما در 

ق.ت  100یک آورده های غیرنقدی به موجب ماده صورت عدم تعین آورده های غیرنقد یا عدم تفک

 ضمانت اجرا بطالن شرکت است. 

مدیرانی ت صادر شود کراگر حکم بطالن شق.ت.  101به موجب ماده صحیح است.  3گزینه  -260

در مقابل  که در حین حدوث سبب بطالن یا بالفاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند

اص ثالث نسبت به خسارات ناشی از بطالن متضامنا مسئول خواهند بود. صرف شرکا دیگر و اشخ

ی سمت مدیر موجب مسئولیت نیست و باید مرتکب تقصیر شده باشد. مسئولیت مدیران شرکت با تصد

 104به موجب ماده  مسئولیت محدود غیر از این ماده تضامنی نیست. همچنین توجه داشته باشید

 ی تواند از داخل یا خارج از شرکا انتخاب گردد. مسئولیت محدود ت با مکرق.ت مدیر در ش

ق.ت در شرکت سهامی محدود  105و ماده ی  118به موجب ماده ی صحیح است.  4گزینه -261

کردن دامنه ی اختیارات مدیران در اساسنامه فقط در روابط میان شرکا و مدیران معتبر است در حالی 

 ، در برابر اشخاص ثالث هم معتبر است.که در شرکت با مسئولیت محدود

در صورتی یکی از شرکا می تواند تقاضای انحالل  114به موجب ماده ی صحیح است.    1گزینه  -262

کند که بر اثر ضررهای وارده نصف سرمایه ی شرکت از بین رفته باشد و دادگاه دالئل آن شریک را 

 ا پرداخته و از شرکت خارج کنند. موجه بداند و شرکای دیگر هم حاضر نباشند سهم او ر

تصفیه ی شرکت با مسئولیت محدود اصوالً به عهده ی مدیران است صحیح است.  4نه گزی -263

 مگر این که اساسنامه یا مجمع خالف آن بیان کرده باشد. 

در شرکت تضامنی مسئولیت شرکا در قبال پرداخت بدهی های شرکت صحیح است.  2گزینه  -264

 بی است. تضامنی است و در شرکت های نسبی نامحدود نسنامحدود و 
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عاونی اقتصاد قانون بخش ت 37م  4به موجب مفهوم مخالف بند صحیح است.  4گزینه -366

 الیحه رجوع شود. 41در رابطه با شرکت های سهامی به م ،  13/6/1370جمهوری اسالمی ایران مصوب 

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری  36الیحه و م  107به موجب م صحیح است.  2گزینه -367

 اسالمی ایران

ق.ت برای  189و  129به م  1ق.ت. برای گزینه  139به موجب م صحیح است.  3گزینه -368

 ق.ت رجوع شود  140و  139به م  4ق.ت. برای کزینه  138به م  2گزینه 
 

 فته طلب ، چک  ،برات    –باب چهارم  

 (306تا   223برات )مواد    –فصل اول  

برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخت ق.ت:  254به موجب ماده صحیح است.  3گزینه  -369

اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد  ق.ت: 244شود. و به موجب ماده 

 تعطیل تادیه شود.

اصوال شخصی که وجه برات را می پردازد بری الذمه مگر در سه حالت: صحیح است.  1گزینه  -370

 -3( 258وجه برات قانونا نزد او توقیف شده باشد. )ماده  -2ق.ت(  256 قبل از موعد بپردازد. )ماده -1

 ق.ت(. 260برحسب نسخه ای بپردازد که روی آن قبولی نوشته نشده است. )ماده 

 ق.ت. 257نک ماده صحیح است.   4گزینه   -371

 صحیح است.   2گزینه    -372

هدش رداص هخسن دنچ رد تارب
رگید یاه هخسن یور زا تخادرپ یاضاقت  هدشن لوبق زونه

هدش لوبق

هاگداد رما

نماض نداد

رگید یاه هخسن یور زا تخادرپ یاضاقت

هن ای هدش لوبق هک نیا زا معا هدش رداص هخسن کی رد تارب

.تسا وا هب قلعتم تارب هک نیا تابثا

هاگداد رما

نماض نداد

... ای موس ای مود هخسن لیصحت
 

 ق.ت. 268نک ماده صحیح است.    3گزینه    -373
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 (54و ص  49ص  اسناد، 3تجارت  )دکتر اسکینی، حقوق  صحیح است.  1گزینه -443

 

 (  309تا    307سفته( )مواد در فته طلب )  –فصل دوم  

ق.ت  280و  254به موجب م  1ق.ت. برای گزینه  309به موجب م  صحیح است. 2گزینه -444

 ق.ت. 287و  286به موجب م  3ق.ت و برای گزینه  275به موجب م  2برای گزینه 

( 87ص  اسناد، 3به موجب )دکتر اسکینی، حقوق تجارت  1گزینه صحیح است. 4گزینه -445

به  3( گزینه 86و  85ص  اسناد، 3ق.ت و )دکتر اسکینی، حقوق تجارت  246به موجب م  2ه گزین

 ( صحیح می باشند88ص  اسناد، 3موجب )دکتر اسکینی، حقوق تجارت 

 110ص  اسناد، 3دکتر اسکینی، حقوق تجارت صحیح است.    1گزینه -446

و  307به مواد 161و  160ص  ،اسناد 3دکتر اسکینی، حقوق تجارت صحیح است.  1گزینه -447

 ق.ت رجوع شود.  308

 597طبق رأی وحدت رویه شماره صحیح است.    4گزینه  -448

هرچند سفته دوم در وجه حامل بوده و ابتداً به صرف تسلیم می توان صحیح است.  1گزینه -449

حالت در وجه ین سفته نیز با ظهرنویسی شخص )ب( در وجه شخص )ج( از آن را منتقل نمود اما ا

 .حامل خارج شده بنابراین بایستی برای انتقال دوباره آن مورد ظهرنویسی قرار گیرد

   قانون تجارت 247به موجب م  صحیح است.   2گزینه  -450

  ق.ت. 309به استناد م صحیح است.    2گزینه  -451

ق.ت.  307به م   4و  3ق.ت. و برای گزینه  2م  8به بند  2برای گزینه صحیح است.  1گزینه -452

   رجوع شود.
 

 ( و قانون صدور چک317تا   310چک )مواد    –فصل سوم  

آئین نامه اجرای مفاد اسناد الزم  183به موجب تبصره ی ماده ی صحیح است.  2گزینه -453

یرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران االجرا درخواست اجرای چک های صادره از شعب بانک های ا

 به عمل می آید. 

 آئین نامه اجرای مفاد اسناد الزم االجرا  184به استناد ماده ی صحیح است.    3گزینه   -454

 صحیح است.   4نه  گزی -455

اگر چه وجه چکی به سببی که مربوط به محال علیه است از میان رفته صحیح است.    2گزینه    -456

ق.ت در مراجعه به محال علیه را رعایت نموده  315ز آن جا که دارنده موعد مقرر در ماده است ولی ا

دارنده مسئول پرداخت وجه است بنابراین الف و ب علی رغم تأمین وجه نزد بانک همچنان در برابر 

 مقرر در چک می باشند. 
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 قانون صدور چک  2استفساریه تبصره ماده صحیح است.  1گزینه  -520

  قانون صدور چک  2م صحیح است.     1گزینه  -521

 صحیح است.  1گزینه-522

 ق.ص.چ  3ق.ت. و م  311به موجب م  صحیح است.  4گزینه  -523

 ق.ص.چ.  2به موجب م  است.صحیح    2گزینه  -524

 ق.ص.چ.  11به موجب م  صحیح است.  4گزینه  -525

اصالح موادی از قانون صدور چک  2به موجب تبصره الحاقی به م  صحیح است. 4گزینه -526

مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان  76مصوب 

قانونی ه های دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفکزی اعالم شده و هزینه وصول آن که نوسط بانک مر

 است. 

  ق.ص.چ. 13به استناد م صحیح است.    1گزینه  -527

 ق.ص.چ.  3به موجب م  صحیح است.  1گزینه  -528

 قانون تجارت 312و319صحیح است.     4گزینه  -529

      قانون تجارت 319و 318صحیح است.     3گزینه  -530

  ق.م.  969ق.ت. و م  305به موجب م  صحیح است.  1گزینه  -531

 ق.ت.  305به موجب م  صحیح است.  3ه  گزین-532

اعتراض نکول اصوال الزامی نیست  3ق.ت. برای گزینه  282به موجب م  صحیح است. 2گزینه -533

 ت ق.ت. صحیح نیس 282به موجب م  4ق.ت. و برای گزینه  237 – 239 – 243جز در مواد 

 

 (356تا    335داللي )مواد  

ق.ت: »در صورتی که دالل در نفس معامله منتفع  346به موجب ماده صحیح است.  4گزینه -534

یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطالع دهد و اال مسئول خسارات وارده بوده و به 

 خواهد شد.«عالوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم 

سهیم باشد با آمر خود متضامنا ق.ت: »در صورتی که دالل در معامله  347همچنین به موجب ماده 

 مسئول اجرای تعهد خواهد بود.«
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 هلماعم رد لالد هک یتروص رد یاربانب
دشاب میهس

.تسا دهعت یارجا لوئسم انماضتم دوخ رمآ اب طقف  دهد عالطا دناد یمن هک یفرط هب رگا

 لوئسم نیا رب هوالع تسا دهعت یارجا لوئسم انماضتم دوخ رمآ اب  دهدن عالطا دناد یمن هک یفرط هب رگا
.دش دهاوخ موکحم زین یدقن یازج هب و هدوب هدراو تراسخ

 هلماعم سفن رد لالد هکیتروص رد
.دشاب عفتنم

.درادن ییارجا تنامض هنوگ چیه  دهد عالطا دناد یمن هک یفرط هب رگا

.دش دهاوخ موکحم یدقن یازج هب و هدوب هدراو تراسخ لوئسم  دهدن عالطا دناد یمن هک یفرط هب رگا

ق.ت: »هرگاه معامله به توسط دالل واقع و  342به موجب ماده صحیح است.  1گزینه  -535

نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او ردوبدل شود و در صورتی که امضاها 

ع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده اند دالل ضامن صحت و اعتبار امضاهای راج

و  339ضامن است. اما به موجب مواد  مطلقابنابراین در این مورد دالل نوشتجات و اسناد مزبور است.« 

ادی که ق.ت در خصوص نگهداری نمونه تا ختم معامله از روی نمونه و نیز نگهداری اشیا و اسن  340

 ضامن است مگر آنکه خالف آن ثابت شود. اصوالدر ضمن معامله به او سپرده است دالل 

را از وضعیت  طرفین معاملهق.ت دالل مکلف است  337به موجب ماده صحیح است.    1گزینه    -536

را از وضعیت معامله  آمرق.ت مکلف است  359معامله مطلع نماید اما حق العمل کار به موجب ماده 

 طلع سازد.م

 است .  حیصح  4  نهیگز  -537

به اثبات  ازیمحسوب است بدون ن یتجار ،تجارت نیما ب یمعامالت ف هیق.ت کل 3ماده  1به موجب بند 

تاجر  یجهت حوائج شخص یچنانچه ثابت شود معامله ا یتاجر بوده است.  ول یحوائج تجارت یبرا نکهیا

گونه  نیا زیکه در فرض سوال ن دق.ت خواهد بو 5ه موضوع مشمول ماد صورت نیدر ا،  دهیواقع گرد

 گردد.یمحسوب نم یعمل تجار نیجهت ا نیمفروض است ، و بد

ق.ت. برای دالل در خصوصی اشیا و اسنادی که در  339به استناد م صحیح است.  1گزینه  -538

تلف اسناد و  ضمن معامالت در ید او قرار داده شده است فرض مسئولیت شده است یعنی دالل مسئول

 از مسئولیت معاف خواهد شد.  اشیا مزبور است و تنها با اثبات این که این تلف مزبور مربوط به او نبوده

 ق.ت.  346ماده صحیح است.    3گزینه    -539

 ق.ت 334به استناد ماده ی صحیح است.    1گزینه    -540

طرفین معامله را از ق.ت دالل موظف است  337به موجب ماده ی صحیح است.  1گزینه  -541

 عامله انجام دهد. جزئیات معامله مطلع کند حتی اگر داللی را فقط برای یکی از طرفین م
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متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و  388به موجب ماده ی صحیح است.  3گزینه  -584

تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از این که خود مباشرت به حمل و نقل کرده و 

 یا حمل و نقل کرده دیگری را مأمور کرده باشد. 

اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول شود ولی کرایه آن تأدیه نشود ت. صحیح اس 1گزینه   -585

دعوای مسئولیت علیه متصدی حمل و نقل تنها در مورد تدیس یا تقصیر عمده یادآوری غیرظاهر و تا 

 ق.ت قابل اقامه است.  393یک سال از مبدأ مرور زمان مذکور در ماده ی 

ق.ت نسبت به دعوای خسارت بر علیه متصدی  393ی به موجب ماده صحیح است.  1گزینه  -586

حمل و نقل مدت مرور و زمان یک سال است مبدا به این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره 

و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم می بایست در آن روز به عمل آید و در صورت خسارات 

 . استبحری روزی که مال به مرسل الیه تسلیم شده 

 ق.ت 386و  388. به استناد مواد صحیح است  3گزینه  -587

تعهد به بردن مال التجاره هم در حقوق مدنی و هم در حقوق تجارت صحیح است.  1گزینه -588

 تعهد، نتیجه است. 

   رجوع شود. 380به ماده صحیح است.   1گزینه  -589

 ق.ت. رجوع شود.  383و  382به ماده  صحیح است.  3گزینه  -590

ق.ت. رجوع شود در مورد مسئولیت متصدی حمل ونقل به  384. به ماده صحیح است  3گزینه  -591

 ق.ت. رجوع شود.  387ماده 

 رجوع شود.  385. به ماده صحیح است  3گزینه  -592

 ق.م.  516ق.ت. رجوع شود. در مقایسه با ماده  386به ماده  صحیح است.  1گزینه  -593

 ق.ت.  388وجب م . به مصحیح است  3گزینه  -594

 ق.ت.  386. به موجب م  صحیح است  4گزینه  -595

 ق.ت.  385. به موجب م صحیح است  4گزینه  -596

 

 (401تا   395قائم مقام تجارتي و سایر نمایندگان تجارتي )مواد 

 ق.ت. 400و  397و  396به استناد مواد صحیح است.    "  2  "گزینه  -597

تجاری هنگامی که چند نفر تعیین می گردند اصل بر استقالل برخالف عقد وکالت ، در قائم مقامی 

 اختیارات هر کدام می باشد.

 ق.ت 401طبق ماده صحیح است.    1گزینه  -598

 ق.ت  401به ماده  ق.ت. رجوع شود با توجه 395به ماده  صحیح است.  2گزینه  -599

 رجوع شود.  400. به ماده صحیح است  3گزینه  -600
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 ق.ت.  398به موجب م  ت.صحیح اس  1گزینه  -601

 ق.ت.  397به موجب م  صحیح است.  3گزینه  -602

 

 (411تا    402ضمانت )مواد 

 ق.ت 410به استناد مادهصحیح است.   3گزینه  -603

 402به ماده  2رجوع شود و برای گزینه  403به ماده  1برای گزینه  صحیح است. 4گزینه -604

 رجوع شود. 

 ق.ت.  405مخالف ماده . مفهوم صحیح است  4گزینه  -605

 رجوع شود.  410به ماده  صحیح است.  4گزینه  -606

 ق.ت.  402. به موجب م صحیح است  2گزینه  -607

 ق.ت.  409به موجب م   صحیح است.  3گزینه  -608

 

 .   (575تا    412كستگي )مواد  ورش

صدور حکم ق.ت توقف در پرداخت دیون برای  412به استناد ماده ی صحیح است.  1گزینه  -609

ورشکستگی کفایت می کند و ارتباطی به دارایی تاجر ندارد. ضمن این که شخص باید لزوماً تاجر باشد 

وصول مطالبات نیز نمی تواند مبنای تا توقف وی از پرداخت دیونش ورشکستگی محسوب گردد عدم 

گردد الزم نیست ورشکستگی باشد و نیز دیون تاجر که توقف از ادای آن ها نیز سبب ورشکستگی می 

ناشی از فعالیت تجاری او باشد چرا که مطابق قانون اگر تاجر ناتوان از پردخت هزینه دادرسی نیز باشد 

 رمی بایست دادخواست ورشکستگی بدهد و نه اعسا

ق.ت صلح دعاوی ورشکسته با اجازه ی عضو  458به استناد ماده ی صحیح است.  4گزینه  -610

 نیاز به تصدیق دادگاه دارد. 459ورت می گیرد البته موارد مذکور در ماده ی ناظر توسط مدیر تصفیه ص

تاجر ق.ت در تعریف اعاده اعتبار حقی مقرر می دارد هر  561ماده ی صحیح است.  1گزینه  -611

ورشکسته که کلیه دیون خود را همراه با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته کاماًل بپردازد حتما 

 اعتبار می نماید. اعاده 

منظور از طلب ممتاز طلبکاران تاجر بندهای مندرج در طبقات اول تا صحیح است.  3گزینه  -612

این ماده تحت عنوان سایر طلبکاران در بردارنده ق.ا.ت.ا.و است طبقه ی پنجم در  58چهارم در ماده ی 

طلب عادی تلقی می گردد، طلب های عادی است. هر موردی که مشمول طبقات اول تا چهارم نشود 

 من جمله طلب ناشی از مسئولیت مدنی 

ق.ت تاجر ورشکسته در صورت حساب اعالمی به  414برابر ماده ی صحیح است.  3گزینه  -613

مورد توقف خود اطالعاتی را تسلیم می نماید من جمله صورت کلیه ی دیون و  دادگاه صالح در


