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 با آزمون های مفهومی مهارتی داداستان 99آزمون وکالت ( تجارت)تطبیق مستند 
،صادر شده است. صادرکننده در متن چك، مبلغ آن را يك میلیارد ريال  96قانون صدور چك سال  اصالحچكی قبل از اجرای قانون  .0

صورت عددی يا حروفی، پنج که صادرکننده، قبل از گردش چك، مبلغ را در ظهر چك، بهبه حروف يا عدد، قید نموده است. درصورتی

ه بانك، به علت فقدان موجودی برگشت بخورد، به لحاظ قانونی، کدام میلیارد ريال نوشته و امضا کند و چك پس از مراجعه دارنده ب

 مبلغ مناط اعتبار است؟
 ال  یارد ریلیك می( مبلغ 2     ال   یارد ریلی( در هر حال، مبلغ پنج م1

 متر  ک( اگر هر دو مبلغ به حروف باشند، مبلغ 4      مبلغ به حروف باشد، مبلغ به حروف  كیمبلغ به عدد و  كی( اگر 5

 قانون تجارت 330موضوع : موضوع پرسش

 سؤاالت انتخاب شده ارتباط مفهومی و موضوعی دارند سؤاالت مربوطه: 

هزار ريال درج شده است  00هزار ريال و  3حروف هريك به ترتیب  به دفعه دو و ريال هزار مبلغ به دفعه يك میزان به براتی الف( در

 (6/7/99آزمون  44)سوال (موضوعی مفهومی)تطبیق حال مبلغ معتبر کدام است؟
 ریال هزار 2  حروف؛ به مبلغ( 2 مبلغ کمترین( 1

    عدد به مبلغ( 4 هزار ریال  11  حروف؛ به مبلغ( 5

 

 ح است؟  یدام مورد صحک، یر در متن سند تجاريز یاریدر فرض درج شروط اخت .3

 .  کندینمنندگان معاف که به منظور اعمال حق رجوع به امضایتأد ، دارنده را از انجام اعتراض عدم«بازگشت برات بدون اعتراض»( شرط 1

 .  اندازدینماز اعتبار  یلکصدور است، اما در فرض گردش سند، آن را به  یننده سند، باطل و مبطل عمل حقوقکت صادری( شرط عدم مسئول2

 ت ضامن، درست است. ی( شرط عدم مسئول5

 .  شودیم یل آن به سند مدنی، موجب تبدیسند تجاردر متن « رقابل انتقالیغ»( درج شرط 4

 قانون تجارت  389...  383..380موضوع مواد موضوع پرسش: 

 سؤاالت انتخاب شده ارتباط مفهومی با موضوع سوال فوق دارندسؤاالت مربوطه: 

 (09/3/99آزمون  07)سوال (موضوعی)تشابه  ؟باشدمی دعوا در تجارت قانون مقرر مواعد رعایت به مقید  یك کدام الف( مسئولیت
 نویس ظهر( 4  ضامن( 5  صادرکننده( 2   موارد همه( 1

 (3/2/99آزمون  47)سوال ()تشابه موضوعی ؟است روز چند تجارت قانون در تأديه عدم اعتراض مهلت و نكول اعتراض مهلت ب(
  دارند مهلت روز 13 دو هر( 2  دارند مهلت روز 11هر دو ( 1

 ندارد مهلت نکول اعتراض  -وعده  تاریخ از روز ده تأدیه عدم اعتراض( 4   ندارد مهلت تأدیه عدم اعتراض-  نکول  تاریخ از روز  13نکول  اعتراض( 5

 

من ننده و ضاکه صادریصادر شده است. اگر سفته عندالمطالبه باشد و دارنده بخواهد عل یگري، در وجه تاجر دیتوسط تاجر ایسفته .2

 دام است؟ کشان، يه ایعل یطرح دعو یبرا یقانونثر فرصت کد، حداينما یاو طرح دعو
 سال از تاریخ صدور سفته  6تا (1

 سال از تاریخ صدور سفته  3تا (2

 سال و ده روز از تاریخ صدور سفته  6تا (5

 سال و برای دعوی علیه ضامن او، تا یك سال از تاریخ صدور 6برای دعوی علیه صادرکننده تا (4

 تجارت  380و  208موضوع ماده موضوع پرسش: 

 سؤاالت انتخاب شده ارتباط مفهومی با موضوع سوال فوق دارندسؤاالت مربوطه: 

 برای خودش اختیارهای محدوده در  و ب شرکت از نمايندگی به هست، ب سهامی شرکت مديرعامل که الف آقای 0293 سال در الف(

 دارنده که فرضی در. گرددمی صادر تأديه عدم گواهی هم چك صادرشدن از بعد هفته يك و نموده صادر چكی بیع، عقد يك ثمن تأديه

)تشابه  ؟شودمی گرفته نظر در او برای اختیار کدام باشد، داشته را چك وجه مطالبه  قصد حاضر، حال در ،تأديه عدم گواهی

  (6/6/99 آزمون 00موضوعی()سوال  
  داراست را الف کیفری تعقیب حق  فقط (2  تضامنی نحو به ب یا الف از چك وجه  مطالبه حق (1

 الف  از چك وجه  مطالبه حق (4  الف از چك وجه  مطالبه حق فقط (5
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،صادر شده و به گردش  0296مصوب  كه مطابق قانون اصالح قانون صدور چک هايیچك یقانون یايضمانت اجراها و مزا خصوص در .4

 ح است؟یصحدام مورد ک، كدرآمده است، در فرض برگشت چ

   یل، طبق تعرفه قانونیکاله وکو حق الو كمبلغ چ یسرکاز دادگاه، نسبت به  كن چیمسئول یه تمامیه علی( درخواست صدور اجرائ1

 ( مسئولیت بانك به جبران خساراتی که از عدم اجرای کلیه تکالیف مقرر در قانون صدور چك به دارنده چك، وارد شده باشد.2

 .  كمبلغ چ یسرکزان یبه م یت اعتبارو مؤسسا هابانكر یه و سایمحال عل كننده و صاحب حساب در نزد بانکصادر یکبان یهاحسابه یلکردن وجوه ک( مسدود 5

  ، درخواست اجرائیه فقط از اجرای ثبت امکان پذیر است.«بابت مبایعه نامه مورخ ... است» ( در صورتی که در متن چك قید شده باشد4

 مكرر قانون صدور چك  0ماده  0موضوع تبصره موضوع پرسش: 

 سواالت انتخاب شده ارتباط مفهومی با موضوع سوال فوق دارند سواالت مربوطه:
آن  یبر رو یبانك مرکز كپارچهياز سامانه  ماخوذه یریتومان در هفته گذشته برگشت خورده است و کد رهگ ونیلیم 09به مبلغ  یدصیا چكالف( 

)تشابه موضوعی با درسنامه( ؟دیکنیم هیتوص یرا به و یونچه راهكار قان ديدرج شده است اگر دارنده چك بخواهد فقط وجه چك را مطالبه نما

 (3/2/99 آزمون 09)سوال  
 دیحل اختالف بنما یشورا از هییصدور اجرا یتقاضا تواندیم (1

 دیبنما یحقوق یاز دادگاه عموم هیصدور اجرائ یتقاضا تواندیم (2

 دو به انتخاب دارنده چك قابل طرح است ای كی نهیگز (5

 ندیحل اختالف مراجعه نما یبودن آن را فراهم کرده و به شورا یبر وجود طلب و قانون یاسناد مثبته مبن دیبا (4

 (6/7/99آزمون 46)تشابه موضوعی با درسنامه( )سوال   .....وجه چك در محكمه کیفری  همانند ب( تقاضای ضرر 
 صحیح است. 5و 2(   4  وقی، ممکن استحق یهادادگاه(  5  (  مراجع ثبتی؛ ممکن است2 ( مراجع ثبتی؛ غیر ممکن است 1

 

جام ان یبیرنده، به چه ترتیت سهام به نام انتقال گیكرفته شده در بور س، ثبت انتقال ماليعام پذ یسهام یهاشرکتدر خصوص  .0

 ؟  شودیم

 ه وجوه  یاوراق بهادار و تسو یزکمر یت سپرده گذارکا شریت. . ل.ا.ق 41ت، مطابق ماده ک( در دفتر ثبت سهام شر1

 ه وجوه  یاوراق بهادار و تسو یزکمر یت سپرده گذارکت. و شر. ل.ا.ق 41ت، مطابق ماده ک( در دفتر ثبت سهام شر2

 ت.  . ل.ا.ق 41ت، مطابق ماده ک( در دفتر ثبت سهام شر5

 ( در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  4

 قانون اوراق بهادار موضوع پرسش: 
 مفهومی مهارتی، تطبیق مستند مشابه با سوال فوق نداريم. یهاآزمونسؤاالت مربوطه: با وجود طرح سوال از قانون بورس و اوراق بهادار در 

 

 دام است؟، کواحد كتوسط مال یو مؤسسات اعتبار هابانكت سهام یكمال یت سقف مجاز قانونيعدم رعا یضمانت اجرا .7

 .  باشدیم ریانه و حق انتقال به غیافت سود سالی، استفاده از حق تقدم، دریت، اعم از حق رأیکه حقوق مالیلک( نسبت به سهام مازاد، فاقد 1

واگذار   ییراو دا ی، به وزارت امور اقتصادیسهام مازاد او در مجامع عموم یو حق رأ شودیمدرصد 111ات ی( درآمد حاصل از سود سهام مازاد، مشمول مال2

 . شودیم

 ت را دارد.  کم شریانه قابل تقسیافت سود سالیاست، اما حق در ی( نسبت به سهام مازاد، فاقد حق رأ5

 ت را دارد.  کم شریانه قابل تقسیافت سود سالید است، اما حق درید سهام جدیو حق تقدم در خر ی( نسبت به سهام مازاد، فاقد حق رأ4

 و مؤسسات هابانكدستورالعمل تملك قانون خاص موضوع پرسش: 

 سؤاالت مربوطه: سوال از قانون خاصی طرح شده که کمتر مورد سوال بوده است.

 

 داشته و یلكهنگام صدور، نقص ش هاسفتهه ک ی. در صورتکندیمخود به حسن، چند فقره سفته در وجه او صادر  یبابت بده یعل .6

اگر  رده باشد،کو منتقل  یسيظهرنو یگريمطابق قرار، آنها را در وجه د هاسفتهل یمكن حسن پس از تكیلخ پرداخت باشند، يفاقد تار

 ح است؟  یدام مورد صحکند، کنندگان که امضایعل یاقدا م به طرح دعو هاسفته، به علت واخواست یدارنده فعل

 یتضامن تیرادات و مسئولی، همانند اصل عدم توجه ایام راجع به اسناد تجارکاح سفته بوده، یط اساسیاز شرا یکیفاقد  هاسفتهه کن ی( با توجه به ا1

 ست.  ین یس، در آنها  جاریظهرنو

ه رادات مربوط بینبوده و ا یام راجع به اسناد تجارکسفته بوده، مشمول اح یط اساسیاز شرا یکیهنگام صدور، فاقد  هاسفتهه کن ی( با توجه به ا2

 ز مسموع است. یبرابر دارنده  نن، در یشیروابط پ
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 ( ایرادات مربوط به رابطه معامالتی میان صادرکننده و ظهرنویس، در برابر دارنده فعلی مسموع نیست.  5

 سیه ظهرنویدارنده عل ینبوده و دعو یام راجع به اسناد تجارکسفته بوده، مشمول اح یط اساسیاز شرا یکیفاقد  هاسفتهه کن ی( با توجه به ا4

 ست.  یسموع نم

 تجارت  346موضوع ماده : موضوع پرسش

 سواالت انتخاب شده ارتباط مفهومی با موضوع سوال فوق دارندسواالت مربوطه: 

 0شرکت از خود شرکا است و هر  نيا ريمد باشدیمتومان  اردیلیم میو ن كيدارد معادل  كيشر 0محدود که  تیشرکت با مسئول كي هيسرما الف(

واخواست  دیو سفته در سررس کندیتومان صادر م اردیلیم 2به مبلغ  یاوجود شرکت سفته نيبا ا .باشندیمشرکت  هيسرما زانینفر عالم به م

 (33/0/99 آزمون 48)تشابه موضوعی( )سوال  است؟ حیصح نهياکنون در مورد مسئول پرداخت وجه سفته کدام گز .گرددیم
 ندیوجه سفته را پرداخت نما دیسهم الشرکه خود با زانیشرکت به م یشرکا (1
 باشندیمشرکت به نسبت سهم الشرکه خود مسئول پرداخت وجه سفته  یشرکا (2 

 در قبال پرداخت وجه سفته نخواهند داشت یتیگونه مسئول چیشرکت ه یشرکا (5 

 باشندیمسفته  وجهبا شرکت مسئول پرداخت  یشرکت به طور تضامن رانیمد( 4 

 

بر دعوت مجمع  یفه خود مبنیه به وظیر تصفيه مدک یمنحل شده است. در صورت یبا مصوبه مجمع عموم یت سهامکشر كي .8

درصد سها م شرکت بوده است، قانوناً از  30نكند و ناظری هم تعیین نشده باشد، سهامدار شرکت در حال تصفیه که دارای عمل  یعموم

 چه راه حلی می تواند استفاده کند؟    

 ند.کتقاضا  هاشرکترا از مرجع ثبت  ی( دعوت مجمع عموم1

 ند.   کرا از دادگاه تقاضا  یل مجمع عمومیکم به تشک( صدور ح2
 د را از دادگاه بخواهد.یه جدیر تصفین مدیی( تع5

 د.   ینما ی( خود، رأساً اقدام به دعوت از مجمع عموم4

 تجارت   309موضوع ماده : موضوع پرسش

 سؤاالت انتخاب شده تطبیق کامل دارند سؤاالت مربوطه: 

 اين ولی کند دعوت را عمومی مجمع تا باشد لف مك الف که فرضی در حال .است ناظر عضو هم ج و است ب شرکت تصفیه مدير الف

 (34/0/0299آزمون  08)تطبیق()سوال . کند دعوت را عمومی مجمع بايد. ... .  ندهد 08  انجام را عمل

 ذینفع با ج (4 ب با ج (5 ب بعد ج (2 ج (1
 

 ح است؟   یدا م مورد صحکت دالل، یدر خصوص مسئول .9

 ست.   ین موضوع، دالل مسئول خسارات نیجاهل به ا( در فرض اعالم انتفاع خود در معامله به طرف 1

 ( در فرضی که یك طرف معامله به اعتبار تعهد دالل معامله کرده باشد دالل ضامن است.   2

 تعهدات را به نسبت سهم خود بر عهده دارد.    یت اجرایم بودن در معامله، دالل مسئولی( در فرض سه5

 تعهدات را به نسبت سهم خود بر عهده دارد.    یاجرا یت تضامنیمسئول م بودن در معامله داللی( در فرض سه4

 قانون تجارت  240موضوع ماده : موضوع پرسش

 سؤاالت انتخاب شده تطبیق کامل موضوعی مفهومی دارند : سؤاالت مربوطه

 (20/2/0299 آزمون 49)تطبیق()سوال  ؟است صحیح گزينه کدام  داللی مورد الف( در
  شودمی  زایل خودخودبه هم  داللی حق شود فسخ  قانونی  خیارات از  یکی  یا  طرفین  رضایت به معامله کهدرصورتی (1

 معامله ضامن دالل باشد، نموده معامله دالل تعهد اعتبار به معامله  طرفین از  یکی  اگر  ولی  نیست کندمی  داللی آنها  ای بر که  اشخاصی اعتبار ضامن دالل (2

  است

  باشدنمی شده انجام مخارج اخذ مستحق دالل باشد نشده انجام معامله اما شود پرداخت  وی به کرده دالل که  مخارجی که باشد شده شرط کهدرصورتی (5

 باشد قاچاق حکم در  کاالی  ای بر معامله آن اگر  حتی است مطالبه قابل  داللی حق باشد شده تمام دالل وساطت  یا  راهنمایی به معامله کهدرصورتی (4
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ه در یه پس از اعالم ختم تصفیر تصفيو مد ردیگیما صورت کتمام شر یبه تراض 00/8/0299خ يدر تار یت تضامنکك شريانحالل  00

ه ک یست. در صورتی، قابل پرداخت نيیت دارايفاکت، به واسطه عدم کون شريمانده دیه باقک کندیماعالم  02/0/0400خ يتار

 ح است؟یدام مورد صحک شودیماز دادگاه تقاضا  یدادخواست یاران، طكاز طلب یكيآن توسط  یاکشر   ت وکشر یستگكورش

  . اعالم نمود یرأ كیا را ضمن کت و شرکورشکستگی شر توانیم( 1

 م بدهد.کا حکاز شر كیچ یت و هکشر یستگکبه ورش توانینم( دادگاه 2

     داد.  یت رأکشر یستگکبه ورش توانینم( 5

 .   دهدیمم کت حکشر یستگک( دادگاه فقط به ورش4

 تجارت  308موضوع ماده موضوع پرسش: 

 سؤاالت انتخاب شده تنها شباهت موضوعی و مفهومی دارند : سؤاالت مربوطه

 (33/0/0299آزمون  49سوال  )()تشابه موضوعی؟است غلط هگزين کدام
  است شرکت  مدیران  یا  رمدی با  تصفیه امر  سهامی  غیر مختلط و  نسبی و  تضامنی  هایشرکت در (1

  باشدمی  یورشکستگ به مربوط مقررات تابع  تصفیه و  ورشکستگی صورت در  ولی دارند برعهده را  تصفیه امر شرکت  مدیران  یا  مدیر شرکت انحالل صورت در (2
   ماندمی  باقی  تصفیه امور انجام جهت شرکت  حقوقی  شخصیت  رسمی روزنامه در انتشار و انحالل بر  تصمیم اتخاذ صورت در (5

 است باطل و ممنوع سهام انتقال و نقل ورشکسته،  سهامی شرکت  تصفیه طول در (4

 

 ح است؟   یدام مورد صحک یت تضامنکشر یاکشر یاران شخصكدر صورت عدم وصول مطالبات طلب .00

 نند.   کوصول  یت تضامنکشر ( دركیون )شریطلب خود را از محل سهم سود مد توانندیم(  1

 نند.    کم یت را تقدکانحالل شر یتقاضا توانندیمون یشخص مد یی( فقط در صورت عدم وصول طلب خود از دارا2
 نند.   کت وصول کشر ییطلب خود را از دارا توانندیم( 5

 نند.   کم یوصول طلب خود تقد یت را براکانحالل شر یتقاضا توانندیم( بالفاصله 4

 تجارت   039ماده موضوع : موضوع پرسش

 سؤاالت انتخاب شده تطبیق موضوعی مفهومی دارند : سؤاالت مربوطه

 مورد کدام کنند را شرکت انحالل  تقاضای دادگاه از غیرسهامی مختلط شرکت در ضامن يكشر شخصی طلبكاران کهالف(درصورتی

 مفهومی(()تطبیق موضوعی 0/3/0299آزمون  49سوال  ؟است صحیح
 کرد  جلوگیری آن انحالل از توانمی  مدیون  دین کامل پرداخت با تنها شرکت انحالل حکم صدور از قبل تا (1

  کرد  جلوگیری آن انحالل از توانمی شرکت در  وی  دارایی حد تا  مدیون  دین پرداخت با شرکت انحالل حکم صدور از قبل تا (2

   کرد  ریجلوگی شرکت انحالل از  مدیون  دین کامل پرداخت با توانمی انحالل  تقاضای از پس ماه شش تا حداکثر (5

 کند  بررسی طلبکاران طلب صرف به را شرکت انحالل  تقاضای تواندنمی دادگاه (4

    است؟ صحیح مورد کدام کار العمل حق اختیارات و حقوق خصوص در . 03
 طرف معامله واقع شود.    تواندیمدارد، در هر حال  یمت مشخص بازاریاال، قکه ک یموارد ی( در تمام1
 حق حبس دارد.    هانهیهزار فقط نسبت به مطالبات مربوط به مخارج و ک( حق العمل 2

 ند.   کحق العمل خود را از ثمن برداشت  تواندیمموارد  یه به موجب قانون مجاز باشد طرف معامله واقع شود، فقط در برخک ی( در صورت5

 ند.   کحق العمل خود را از ثمن برداشت  تواندیمطرف معامله واقع شود،  تواندیمه به موجب قانون ک یدر همه موارد( 4

 تجارت  260موضوع ماده : وضوع پرسشم

 درسنامه و سؤاالت انتخاب شده تطبیق کامل موضوعی و مفهومی دارند  سؤاالت مربوطه:

 (4/4/0400آزمون  47)سوال (.)تطبیق موضوعی مفهومی... العمل کار در برابر طرف معاملهحق الف(
     باشد(مسئول اجرای معامله می1

  (مسئول اجرای معامله نیست2
   به همراه آمر در اجرای معامله مسئولیت تضامنی دارند( 5

 (به همراه آمر، در اجرای معامله مسئولیت مساوی دارند4

 

. در خصوص مهلت اعتراض به حكم ورشكستگی توسط اشخاص ذی نفع يا بستانكاران مقیم ايران که در روند رسیدگی حضور 02

 نداشته اند، کدام مورد صحیح است؟   
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 هستند.    یمدن ین دادرسیی( تابع مقررات اعتراض ثالث در قانون آ1

 گر حق اعتراض ندارند.  یدر روزنامه د یستگکم ورشکح یماه از درج آگه كی( پس از گذشت 2

 در هر زمان را دارا هستند.    ی( حق واخواه5

 ( در هر زمان به عنوان معترض ثالث، حق اعتراض دارند.4

 قانون تجارت  026موضوع ماده : موضوع پرسش

 (سؤاالت انتخاب شده تشابه موضوعی و مفهومی دارند: سؤاالت مربوطه

 ()تطبیق موضوعی مفهومی(08/4/0400آزمون  00)سوال ؟باشدمی حیصح ريهای زاز گزينه كيتوقف کدام  خيدرباره اعتراض به تار  الف(
      .  ستیقابل اعتراض ن مستقالً( 1

 (مستقالً و بارها قابل اعتراض است 2

 ( ضمن اعتراض به رأی ورشکستگی و ظرف یك ماه قابل اعتراض است 5
 روز از ابالغ رأی قابل اعتراض است  21(مستقالً ظرف 4

 

 402مقرر در ماده  یسته پس از گذشت مهلت قانونكن از مقررات قانون تجارت، اگر تاجر ورشيترکر دیو تفس يیه قضايمطابق رو .04

 ست؟   یف دادگاه چیلكند تکقانون تجارت، توقف خود را به دادگاه اعالم 
      ند.  کصادر  یم به بطالن دعوکاد شده، حیت مهلت یرعال عدم ید به دلی( با1
 ند.   کسته را صادر کر ورشیبه تقص یستگکم ورشکت شده و حید وارد ماهی( با2

         .  شودیم یماهو یدگی( وارد رس5

 .   کندیمصادر  ی( قرار عدم استماع دعو4

 قانون تجارت  402و  043موضوع ماده   موضوع پرسش:

 سؤاالت انتخاب شده ارتباط مفهومی و موضوعی با سوال فوق  دارند : سؤاالت مربوطه

سوال  )(؟)ارتباط مفهومیدر صورت تحقق کدام يك از موارد زير دادگاه مكلف است حكم ورشكستگی به تقصیر تاجر را صادر نمايد الف(

 (4/4/0400آزمون  00
   باشد(اگر دفاتر تجارتی تاجر ناقص یا بی ترتیب 1

 روز توقف خود را اظهار نکند 5(اگر در پرداخت دیون تاجر وقفه ایجاد شود و تاجر ظرف 2
  (اگر تاجر ورشکسته بخشی از دارایی خود را مخفی نماید5

 (اگر تاجر پس از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را  بر سایرین ترجیح دهد و طلب او را بپردازد4

وال ) س()ارتباط مفهومیموارد زير دادگاه مكلف است حكم ورشكستگی به تقصیر تاجر را صادر نمايد؟ در صورت تحقق کدام يك از  ب(

 (0/03/99آزمون  70
   ( اگر دفاتر تجارتی تاجر ناقص یا بی ترتیب باشد1

 روز توقف خود را اظهار نکند 5( اگر در پرداخت دیون تاجر وقفه ایجاد شود و تاجر ظرف 2

  ورشکسته بخشی از دارایی خود را مخفی نماید( اگر تاجر 5
 ( اگر تاجر پس از تاریخ توقف یکی از طلبکاران بر سایرین ترجیح دهد و طلب او را بپردازد4

 

 .  در کدام مورد زير، دادگاه بدون اعطای مهلت، حكم انحالل شرکت سهامی را صادر می کند؟   00
 مانده باشد.    ید بر شش ماه بالمتصدیاز یره در مدتیأت مدیه ی( سمت تمام اعضا1

 سال متوقف شده باشد.    كیش از یت، در مدت بکشر یهاتیفعال( 2

 ل نشده باشد.   یکاعالم انحالل، تش یفوق العاده برا ین شده باشد و مجمع عمومکرممیت غک( موضوع شر5
 ل نشود.یکتشانه ظرف ده ماه از مهلت مقرر در اساسنامه یسال یعاد ی( مجمع عموم4

 قانون تجارت  303موضوع ماده موضوع پرسش: 

 سؤاالت انتخاب شده ارتباط مفهومی و موضوعی دارند : سؤاالت مربوطه

  ؟است صحیح  گزينه الف(کدام

 شرکت بطالن موجبات رفع جهت مهلت  اعطای   ولی اختیاری سهامی شرکت انحالل موجبات رفع جهت دادگاه سوی از مهلت اعطای 

 (00/03/99آزمون  40)سوال ()ارتباط و تشابه مفهومی......سهامی
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 در هردو مورد اجباری  (1

 اجباری است  (2

 2برعکس گزینه  (5

 در هر دو مورد اختیاری  (4

 

واقع  ید خوانده دعويبا یت قواعد آمره، چه اشخاصيل عدم رعایبه دل یت سهامکشر یعاد یابطال مصوبه مجمع عموم یدر دعو .07

 شوند؟
 رعامل  یره و مدیأت مدیه یت و اعضاک( شر1

    یت به عنوان شخص حقوقک( شر2

   .مورد اختالف حضور داشته اند یه در جلسه مجمع عمومک یت و سهامدارانک( شر5
   .موافق داده اند ی، رأیم موضوع دعویه به تصمک یت و سهامدارانک( شر4

 قانون تجارت  082موضوع ماده : موضوع پرسش

 

حضور به  یحق رأ یدرصد سهام دارا 86 یسهامدار دارا 3در دعوت نخست  یت سهامکفوق العاده شر یجلسه  مجمع عمومدر  .06

دام مورد ک، یسهام یهاشرکته گرفته اند بر اساس مقررات ياهش سرماکم به یشده در روزنامه، تصم یهم رسانده و مطابق دستور آگه

 ح است؟   یصح
 اعتبار است.    یحاضر، جلسه و مصوبه دارا یو موافقت دو سوم آرا یبازرس قانون( مشروط به قرائت گزارش 1

 ، جلسه و مصوبه معتبر است.   یش از پنجاه درصد سهام در جلسه مجمع عمومی( با توجه به حضور دارندگان ب2
 ست.   یمعتبر ن یجلسه مجمع عموم یط قانونیل فقدان شرای( به دل5

 اعتبار است. یمثبت دهند جلسه و مصوبه دارا یه رأیاهش سرماکحاضر به  ی(چنانه دوسوم آرا4

 اليحه تجارت   090و  090و  089موضوع ماده : موضوع پرسش

 سؤاالت ودرسنامه انتخاب شده تشابه موضوعی و مفهومی با سوال فوق دارند : سؤاالت مربوطه

 (03/00/99آزمون  48)سوال ()تشابه؟است حیصح نهيکدام گز
 .اعتراض است. یآگه نینشر آخر خیاز تار ماه دوظرف  هیسرما یاعتراض به کاهش اجبار (0

 سهام ممکن است. یکاهش مبلغ اسم ایکاهش تعداد  قیاز طر هیسرما یاریکاهش اخت (2

 باشد. رهیمد اتیه یبرا هیسرما شیافزا اریتواند متضمن اختاساسنامه شرکت می (5

  باشندنمی حیصح چکدامیه (4

آزمون  03.)تشابه()سوال میسر است...  طريق و کاهش اختیاری آن از...  کاهش اجباری سرمايه شرکت سهامی عام از طريق ب(

4/4/0400) 
  اهش تعداد سهامک -م (کاهش تعداد سهام و کاهش مبلغ اسمی سها1

 اهش مبلغ اسمی سهام و کاهش تعداد سهامک -م (کاهش مبلغ اسمی سها2

 اهش مبلغ اسمی سهامک -م اسمی سهام و کاهش تعداد سها(کاهش مبلغ 5

 اهش تعداد سهامک -م (کاهش تعداد سها4

 

 در کدام مورد زير، با يكديگر تفاوت دارند؟ «حق العمل کاری و وکالت. »08
      د شخص یبودن  ی( امان1
      ان انتفاع در اصل معامله  ک( ام2

      ز بودن قرارداد  ی( جا5

 قرارداد    یت در اجرایمسئول( 4

 تجارت 276موضوع ماده : موضوع پرسش

 سؤاالت انتخاب شده تشابه موضوعی دارند : سؤاالت مربوطه

 (00/00/99آزمون  76)تشابه موضوعی سوال ...  ؟ها متفاوت استدر کدام گزينه نقش عرف با ساير گزينه(الف
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ه به هم ک یجیی نتابه کلیه یننماید بلکه متعاملشده است ملزم می یحکه در آن تصر یزیچ یرا به اجرا ینعقود نه فقط متعامل:  »ق.م251ماده (1

 «باشند.شود ملزم میبه موجب قانون از عقد حاصل می یاموجب عرف و عادت 

 .«یدعرف و عادت اقتضاء بنما یاخواهد بود که مالك قرارداده  یبنحو یگریانتفاع از مال د یفیاتک یرسا:  »ق.م34ماده (2

مجاز در معامله به اعتبار  ینکهمگر ا یستتعهدات طرف معامله ن یرانجام سا یاکار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه  العملحق:  »ق.م657ماده (5

 .«دهد قراربلد او را مسئول  یعرف تجارت یاشخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و  یانبوده و 

 «فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. یغبن در صورت:  »ق.م417ماده (4

 . در خصوص تأثیر ورشكستگی شرکت اصلی و شرکت فرعی، کدام مورد صحیح نیست؟   09
 شود.   یت فرعکمنجر به انحالل شر تواندیم، یت اصلکشر یستگکباشد ورش یا نسبی یت تضامنک، شریت فرعک( اگر شر1

 شود.    یت اصلکمنجر به انحالل شر تواندیمخاص( قانوناً  ی)سهام یت فرعکشر یستگکباشد ورش یا نسبی یت تضامنک، شریت اصلکه شرک ی( در صورت2
 گر ندارد.   یت دکشر یستگکبا ورش یاز آنها مالزمه قانون كیهر  یستگک( ورش5

 ندارد.    یت فرعکشر یدر بقا یری، قاعدتاً تأثیت اصلکشر یستگکباشند ورش یت سهامک( اگر هر دو شر4

 های فرعیتأثیر ورشكستگی شرکت مادر بر شرکت: موضوع پرسش

  لی رغم طرح سواالت متعدد مرتبط با ورشكستگی دوباره موضوع سوال تطبیق نداريم.ع: سؤاالت مربوطه

 ح است؟   یدام مورد صحک، یستگكم ورشكبا صدور ح .30
 .   شودیمه اعالم یا اداره تصفیر یسته متوقف شده و مراتب به مدکه ورشیوم به علکوصول مح ییات اجرای( عمل1

 ه انجام شود.   یر تصفید با نظارت مدیتاجر با یه اعمال حقوقیلک( 2

ام له خود تاجر انجیسته به وسکهمسر تاجر ورش یه براین مهرییتاجر، به جز تع یشخص ین اعمال حقوقکل شودیمه انجام یر تصفیه معامالت توسط مدیلک( 5

 .   شودیم
 .   شودیمه آغاز یر تصفیه مدید علیجد ییات اجرایافته و عملیسته ادامه کت خود ورشیبه طرف ،وم بهکوصول مح ییات اجرای( عمل4

 تجارت 409موضوع ماده موضوع پرسش: 

 سؤاالت انتخاب شده ارتباط مفهومی دارند : سؤاالت مربوطه

گردد حال در باب کدام يك از دعاوی زير قائم مقامی ب به تفلیس شده است و ب به عنوان مدير تصفیه برای وی تعیین میالف محكوم

 شود؟ اعمال نمی

 (30/7/0400آزمون  02)ارتباط مفهومی()سوال 
 دعوای تمکین (1

 مطالبه وجه سفته علیه الف (2
 تقاضای مهریه از طرف زوجه الف (5

 5و  1گزینه  (4

 
 
 


