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 بگیرید  تحویل خانه در را کتاب

 آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان مسلط بودند. پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به  1398در آزمون وکالت  

 حقوق تجارت 
 است مجاز مورد  کدام  در  شرکت،   موجود سهام  اسمی  مبلغ  باالبردن  طریق  از سهامی  شرکت  سرمایه  افزایش. ۴1

         شود. تعهد سرمایه، افزایش (کلیه ۱

 شود.  پرداخت نقدا سرمایه، افزایش کلیه (2

     شود. پرداخت ،نقدا سرمایه درصد 35 حداقل (3

 شود. پرداخت آن بقیه و تعهد سرمایه، درصد 35 حداقل (۴

 پاسخ است  2. گزینه  ۴1

نقدًا پرداخت  یدبا یهسرما یشافزا یهکل گیردیسهام موجود صورت م یباال بردن مبلغ اسم یقاز طر یهسرما یشکه افزا یدر مورد۱۸۸مطابق ماده 

 تهاتر شود. یابر حسب مورد کالً پرداخته  نویسییرههنگام پذ یدبا شودیصادر م یهسرما یشکه در قبال افزایدیجدسهامیزشودون

 
 

با موضوع افزایش سرمایه از طریق   ۱9/07/۱39۸آزمون جامع  ۴6و سوال  0۴/۱39۸/ 2۸آزمون  56با مفهوم سوال  :تطبیق مستند

 باال بردن ارزش اسمی سهم 
 

 عدم ارائه صورت حساب دارایی و دفاتر تجارتی توسط تاجر متقاضی ورشکستگی، دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟ . در صورت۴2

 رسیدگی به دادسرا ارسال تا دادسرا عنداالقتضا برای متقاضی، کیفر خواست ورشکستگی به تقصیر صادر کند.( پرونده را برای ۱

 ( در صورتی که صور حساب دارایی و دفاتر تجارتی ظرف سه روز ارائه نشده باشند، درخواست متقاضی را رد کند2

 ( به دالیل ورشکستگی تاجر رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر کند.3

 ( درخواست صدور حکم ورشکستگی را رد کند.۴

 پاسخ است  3. گزینه ۴2

 کلیه باید تجارت قانون ۴۱3 ماده حکم به ورشکستگی حکم صدور متقاضی تاجر چند هر: ))کشور عالی دیوان عمومی هیات 763 رویه وحدت رای مطابق

 تکلیف این انجام عدم لکن نماید، تسلیم دادگاه دفاتر به باشد قانون آن ۴۱۴ ماده در مذکور مراتب متضمن که را خود دارائی  صورتحساب و تجارتی دفاتر

 بر. نیست او دعوی به رسیدگی مانع قانون همان 5۴2 ماده 2 بند و ۴35 ماده در مقرر شرح به تکلیف اجرای ضمانت به توجه با توقف مدعی تاجر سوی از

 تشخیص قانونی و صحیح آراء اتفاق به قریب اکثریت به دارد مطابقت نظر این با که حدی در تهران استان تجدیدنظر دادگاه ۴9 شعبه رأی اساس این

 .((است االتباعالزم آن غیر و قضایی از اعم مراجع سایر و هادادگاه کشور، عالی دیوان شعب برای کیفری دادرسی آیین قانون۴7۱ مادهطبقرأیاین.شودمی
 

 با موضوع صدور ورشکستگی تاجر بدون دفاتر قانونی  ۱۱/05/۱39۸آزمون  ۴7با عین سوال  :تطبیق مستند 
 

 . از دید قانون بازار اوراق بهادر ایران، بازار مشتقه به بازاری گفته می شود که در آن ........۴3

 اوراق بهادار و کاالها، پس از عرصه اولیه، داد و ستد می شوند( 2 قرار دادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار و کاال معامله می شود (  ۱

 اوراق بهادار، پس از عرضه اولیه، داد و ستد می شوند( ۴         ( کارگزاران خاص، معامالت راجع به کاال را انجام می دهند3

 پاسخ است  1. گزینه  ۴3

 بر مبتنی معامله اختیار و آتی قراردادهای آن در که  است بازاری: مشتقه بازار))   ایران اسالمی جمهوری بهادار اوراق  بازار قانون ۱ ماده ۱۱ بند مطابق

 ((میشود ستد و داد کاال یا بهادار اوراق 

 

 موضوع سوال نبوده استدر آزمونهای مفهومی مهارتی»تعریف بازار مشتقه«قانون بورس اوراق بهادار امااز فراوان سواالتطرحوجودبا
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 . در خصوص حق العمل کاری، کدام مورد صحیح نیست؟۴۴

 آمر حق رجوع از معامله و امر خود را دارد (۱

 در هر صورت، حق العمل کار حق دریافت حق الزحمه را دارد، خواه کار انجام شده یا نشده باشد. (2

 معامله الزم و به نفع آمر بوده است، می باشد.حق العمل کار مستحق دریافت هزینه هایی که برای انجام  (3

 حق العمل کار به هیچ عنوان در بیمه نمودن اموال موضوع معامله مسئولیت ندارد، مگر آنکه آمر دستور داده باشد. (۴

 است  2.پاسخ گزینه  ۴۴

 .باشد داده دستور آمر که این مگر نیست است معامله موضوع که اموالی کردن بیمه به مکلف کارالعملحق360 ماده مطابق

 به منفعتاً  و بایداصالً باشد داده آمر نفع به که ایمساعده هر همچنین و بوده الزم آمر نفع و معامله انجام برای و کرده کارالعمل حق که مخارجی36۸ ماده

 .گذارد آمر حساب به نیز را نقل و حمل و انبارداری مخارج تواندمی کارالعملحق. شود مسترد کارالعملحق 

 ینتیجه در که اموری به نسبت باشد آمر فعل به مستند آن اجرای عدم یا و شده اجرا معامله که شودمی العملحق  مستحق کارالعملحق وقتی369 ماده

 .نمایدمی معین محل عادت و عرف که بود خواهد اجرتی مستحق فقط خود اقدامات برای کارالعملحق نشده انجامپذیر دیگری علل

 کارالعمل حق بگذارد کارالعملحق نزد متعارف حد از بیش را التجارهمال و کرده رجوع فروش یاجازه از آمر یا و نشده ممکن مال فروش اگر372 ماده

 نیز اینماینده جا آن در و نبوده محل در آمر اگر. برساند فروش به مزایده طریق به او ینماینده یا محل بدایت العموممدعی نظارت با را آن تواندمی

 از اموال که این مگر گردد ارسال رسمی اخطاریه او به باید قبالً  حال هر در ولی آمد خواهد عمل به او ینماینده یا او حضور بدون فروش باشد نداشته

 .باشد الفسادسریع  اموال جمله

 

 

 

 

 

 ?است  صحیح ورشکسته،   تاجر  اموال  موم  و مهر  خصوص  در  مورد  ورشکستگی، کدام  حکم  صدور  با  .۴5

 بدهد. دین مستثنیات جز به را اموال موم مهر و به حکم باید دادگاه (۱

  داد خواهد را دین مستثنیات جمله  اموال، از موم و مهر حکم دادگاه  (2

 داد خواهد ناظر عضو پیشنهاد با را تاجر اموال موم و مهر به حکم دادگاه (3

 داد خواهد را اموال مهروموم دستور دادستان ناظر، عضو پیشنهاد با ورشکستگی، حکم قطعیت از پس  (۴

 است  1.پاسخ گزینه  ۴5

 .دهدمی نیز را موم و مهر به امر ورشکستگی حکم در محکمه۴33 ماده مطابق

 حکم که این مگر شد نخواهد موم و مهر ضامن شرکای شخصی اموال نسبی یا مختلط تضامنی، هایشرکت ورشکستگی صورت در۴39 ماده مطابق

 .باشد شده صادر جداگانه حکم موجب به یا شرکت ورشکستگی حکم ضمن در هاآن  ورشکستگی

 .است معاف موم و مهر از دین مستثنیات فوق  ماده و ماده این مورد در - تبصره

 

 

 

 ?است  صحیح  مورد کدام  باشد،   تاجر  دو میان  که  صورتی  در  چک  وظهرنویسی  صدور  خصوص  در  .۴6

         نیست تجاری وجه هیچ به (۱

 نیست  تجاری منقول غیر معامالت در فقط (2 (2

         است تجاری صورتی ( درهر3

 است تجاری باشد، تجاری حوائج رفع برای اگر (۴

 است ۴.پاسخ گزینه ۴6

 است   ۱۴/۱0/۱397آزمون  60و   52این سوال ترکیبی از گزینه های سوالهای  تطبیق مستند:

  2۸/۱0/۱397آزمون  5۸و   55همچنین با مفهوم سواالت متعددی درباره احکام حق العملکاری تطبیق دارد از جمله: سوال  

 و ...   ۱9/07/۱39۸آزمون  ۴3و سوال   0۱/۱39۸/ 0۸آزمون   53و  52و سوال  

 درباره مهر و موم اموال تاجر ورشکسته توسط دادگاه ۱0/03/۱39۸آزمون  56مفهوم سوال با  :تطبیق مستند
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 بگیرید  تحویل خانه در را کتاب

 آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان مسلط بودند. پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به  1398در آزمون وکالت  

 عمل شود انجام تجاری حوائج رفع برای گاه هر لکن نمیباشد ذاتی تجاری عمل یک چک نویسی ظهر و صدور تجارت قانون 3 ماده و 3۱۴ ماده اساس بر

 میشود  محسوب تبعی تجاری

 

 

 

 باشد، کدام  موجود  ورشکسته  نزد  مال عین  که  صورتی  در  است.  شده  ورشکسته  سپس  و  کرده  خریداری  دیگری  برای  را  مالی  . تاجر،۴7

 است؟  صحیح  مورد

  دارد را مال استرداد حق اخیر شخص باشد، نکرده دریافت را مال بهای فروشنده ولی باشد، شده داده ورشکسته تاجر به خریدار طرف از مالبهای( اگر۱ 

  کند مسترد خریدار به را آن نیست تا مکلف باشد، کرده پرداخت را مال قیمت ورشکسته تاجر اگر (2

  دارد آن را استرداد حق باشد، خریدار شده پرداخت مال قیمت اگر (3

 است  خریدار به متعلق مال هرحال در (۴

 است1. پاسخ گزینه  ۴7

 طرف از باشد نشده پرداخته آن قیمت اگر است موجود آن عین و کرده خریداری دیگری حساب به ورشکسته تاجر که هاییالتجارهمال530 ماده مطابق

 .است استرداد قابل شده خریداری مال آن او حساب به که کسی طرف از واال فروشنده

 است آمر طرف از کاال ثمن پرداخت آن و اند شده قائل استرداد امکان برای هم چهارمی شرط حقوقدانان از بعضی)) تجارت قانون  530 ماده در: نکته

 .کند استرداد درخواست تواند نمی باشد نکرده پرداخت کار العمل حق به را ثمن خواهان یعنی آمر که زمانی تا 530 ماده ظاهر حسب یعنی

 

 
 

 در  تصفیه  مدیران اگر است.  کرده  انتخاب  شرکت امور تسویه برای  را  تصفیه  مدیران عمومی،   مجمع  و  شده  منحل »برنا«  سهامی  . شرکت۴8

 است؟  صحیح  مورد  کدام  باشند،  نکرده  اخذ  را  قانونی  شدن،نصاب  انتخاب  هنگام

  است استناد ثالث، قابل اشخاص  برابر در کند، تایید را مدیران اعمال شرکت، بازرس که صورتی ( در۱ 

 کرد  درخواست دادگاه از را صورت جلسه بطالن توانمی اما است. صحیح آنان انتخاب (2

  کرد استناد بطالن این به ثالث، اشخاص برابر در تواننمی است، اما باطل آنان انتخاب (3 

 است باطل صورت هر در آنان اعمال (۴

 است  3.پاسخ گزینه  ۴8

 گرددمی اتخاذ شرکت ارکان از یک هر توسط که تصمیماتی یا آن عملیات یا سهامی شرکت تشکیل مورد در قانونی مقررات گاه هر270 ماده مطابق

 و مؤسسین لیکن شد خواهد اعالن دادگاه حکم به مذکور تصمیمات یا عملیات یا شرکت بطالن نفعذی هر درخواست به بنا مورد برحسب نشود رعایت

 .نمایند استناد بطالن این به ثالث اشخاص مقابل در توانندنمی شرکت سهام صاحبان و بازرسان و مدیران

 

 

 

 است؟  ،صحیح  ایران  حقوق  در  تضامنی  مسئولیت  خصوص  در  مورد کدام  .۴9

 باشد داشته وجود قراردادی یا قانونی مجوز که آن مگر است، نسبی مسئولیت بر ( اصل۱

 . است تضامنی مسئولیت  ،اصل تجارت حقوق  در و نسبی مسئولیت بر اصل مدنی، حقوق  ( در2

 است. شده تجویز تجارت حقوق  در و منع مدنی حقوق  ،در قراردادی روابط در تضامنی مسئولیت بینی پیش (3

 است. نسبی ،مسئولیت مدنی امور در ،ولی تضامنی مسئولیت مشترک، صورت به چک کنندگان صادر جمله ،از تجاری امور در (۴

 
 

 با موضوع معامالت بین دو تاجر  ۱۴/۱0/۱397آزمون  ۴3با مفهوم سوال  تطبیق مستند:
 

 که حتی در درسنامه به اختالفی بودن سوال هم اشاره شده است ۱0/03/۱39۸آزمون  ۴5با عین سوال  :تطبیق مستند

 با موضوع انتخاب باطل مدیران شرکت 2۴/03/۱39۸آزمون  ۴7با عین سوال  :تطبیق مستند           

 
   

http://dadsima.com:2169/index.php?task=exams_levels.questions.edit&repeat=1&question_id=35688
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 است  1. پاسخ گزینه۴9

 .دارد تصریح به نیاز و بوده اصل خالف تضامنی مسئولیت و است نسبی مسئولیت بر اصل همواره جمعی مسئولیت در

 

 

 

 است؟  صحیح مورد  کدام  عملی،  شرکت  به  موسوم  تجارت  قانون  220  ماده  موضوع  شرکت  خصوص  در  .50

 است. نکرده رعایت را تجاری شرکت به مربوط قانونی های قالب ها، شرکت ثبت مرجع در ثبت هنگام در که تجاری فعالیت با مدنی ( شرکتی۱

 پردازد. می تجارت به ثبت بدون تجارت، قانون 20 ماده گانههفت  های شرکت از یکی ساختار از استفاده با که تجاری ( شرکتی2

 پردازد. می تجاری فعالیت به و نشده ثبت هنوز ولی شده، انجام آن تاسیس به مربوط اقدامات که سهامی ( شرکتی3

 پردازد. می تجاری امور به شرکت عنوان به ،لکن نشده تشکیل قانون در مقرر هایقالب در که ( شرکتی۴

 است۴پاسخ گزینه  .  50

 در مذکور هایشرکت از یکی صورت به را خود تجارتی امور به اشتغال با و شود تشکیل آتیه در یا داشته وجود فعالً که ایرانی شرکت هر220 ماده مطابق

 آن مورد در تضامنی هایشرکت به راجع احکام و شده محسوب تضامنی شرکت ننماید عمل شرکت آن به مربوط مقررات مطابق و نیاورده در قانون این

 ثبت به مکلف ۱3۱0 ماه خرداد مصوب هاشرکت ثبت قانون طبق بر که خارجی شرکت هر و قانون این در مذکور ایرانی تجارتی شرکت هر. گرددمی اجرا

 رسیده ثبت به ایران در نمره چه تحت در که نماید تصریح ایران در خود چاپی یا و خطی نشریات و اعالنات و هاحساب صورت و اسناد یکلیه در باید است

 شده مقرر ثبت عدم برای هاشرکت ثبت قانون در که است مجازاتی بر عالوه مجازات این. شد خواهد ریال هزار دو تا دویست از نقدی جزای به واالمحکوم

 

 

 

 

 است؟ صحیح  مورد  ،کدام کند  تأدیه  دارنده  به  سررسید  از پیش  را  سند  وجه سفته،  صادرکننده  .چنانچه51

 ندارد. مسئولیتی و است معتبر وی عمل (۱

 است. ،مسئول دارند حقی سفته به نسبت که اشخاصی برابر در کننده صادر ولی است، معتبر (پرداخت2

 است. مسئول دارند، حقی سفته به نسبت که اشخاصی برابر در کننده صادر و است معتبر غیر (پرداخت3

 باشد. نموده کسر مبلغ از باقیمانده، مدت نسبت به و مرکزی بانک اعالمی شاخص تغییر اساس بر کننده صادر آنکه مگر نیست معتبر (پرداخت۴

 است  2. پاسخ گزینه  51

 . است مسئول دارند حقی برات وجه به نسبت که اشخاصی مقابل در نموده تأدیه موعد، از قبل را برات وجه که شخصی256 ماده مطابق

 .است الرعایهالزم نیز طلبفته مورد در( باب این اول فصل آخر الی چهارم مبحث از) تجارتی بروات به راجع مقررات تمام309 ماده مطابق

 

 

 

 امضا  را  سند  پشت  احمد،   ضامن  عنوان  به  شاهین  نام  به شخصی  و  منتقل  علی  به  را  چکی  نویسی،   ظهر باز دارنده،   عنوان  به  احمد  .52

 است؟ صحیح  مورد کدام  شده،  جعل  احمد  امضای  که  گردد  اثبات بعداً  چنانچه  کند.می

 ندارند. سند وجه به نسبت مسئولیتی هیچ شاهین، و احمد (۱

 است. اعتبار فاقد احمد، نویسی ظهر از پس های نویسی ظهر و اقدامات (کلیه2

 است. باقی صادرکننده، جمله از قبلی، مسئولین از شاهین ضمانت لکن منتفی، احمد ( مسئولیت3

 است. باقی شاهین و احمد تضامنی مسئولیت احمد، امضای بودن جعلی از شاهین از بعد هایازاحمدوظهرنویسپیش ظهرنویس اطالعیبیدرصورت (۴

 است1. پاسخ گزینه  52

ها« در آزمونهای مفهومی مهارتی مسئولیت تضامنی در شرکت ها اما »اصل مسئولیت با وجود طرح سواالت فراوان از موضوع 

 موضوع سوال نبوده است

 سوالی در آزمونهای مفهومی مهارتی طرح نشده استق.ت  220با وجود طرح سواالت متعدد از شرکت های تضامنی اما از ماده 

 

 ق.ت(  256با موضوع تادیه قبل از موعد )ماده  ۱7/0۸/۱39۸آزمون جامع  ۴2با سوال  :تطبیق مستند               
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 بگیرید  تحویل خانه در را کتاب

 آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان مسلط بودند. پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به  1398در آزمون وکالت  

 مسئول متضامنا خودش عنه مضمون با فقط ضامن 2۴9 ماده مطابق آنجائیکه از و نیست مسئول نامبرده مسلما باشد شده جعل احمد امضاء که هنگامی

 .نمیباشد مسئول نیز شاهین لذا است

 

 

 است؟  صحیح مورد  کدام  شود،  انتخاب  خاص سهامی  شرکت  مدیر  سمت  به است،  دولتی  سازمان  رسمی  کارمند  که  شخصی  . چنانچه  53

 است. ابطال قابل وی اعمال کلیه و عزل قابل مزبور مدیر (۱

 است. ،باطل ثالث اشخاص برابر در او حقوقی اعمال و یادشده مدیر انتخاب (2

 است. معتبر ثالث، اشخاص برابر در او حقوقی اعمال و عزل قابل شده یاد مدیر (3

 است. ایشان تنفیذ به ،منوط ثالث اشخاص برابر در او حقوقی اعمال اعتبار و اصل قابل مزبور مدیر (۴

 است 3.پاسخ گزینه  53

 داشتن و باشند داشته دولتی شغل یک از بیش توانندنمی دولت کارمندان و وزیران جمهور، رئیس معاونان جمهور، رئیس اساسی قانون  ۱۴۱ اصل مطابق

 وکالت و اسالمی شورای مجلس نمایندگی و است عمومی موسسات یا دولت به متعلق آن سرمایه از قسمتی یا تمام که موسساتی در دیگر شغل نوع هر

 و ادارات تعاونی شرکتهای  جز خصوصی، شرکتهای مختلف انواع مدیره هیئت در عضویت یا عامل مدیریت و ریاست نیز و حقوقی مشاوره و دادگستری

 . است مستثنی حکم این از تحقیقاتی، موسسات و هادانشگاه در آموزشی سمتهای. است ممنوع آنان برای موسسات

 اجرای عدم عذر به تواننمی و است معتبر و نافذ ثالث اشخاص مقابل در شرکت عامل مدیر و مدیران اقدامات و اعمال کلیه الیحه ۱35 ماده مطابق

 .دانست غیرمعتبر را آنان اقدامات و اعمال ها آن انتخاب طرز به مربوط تشریفات

 

 

 

 عنوان  به  رسمی حسابداران  جامعه  عضو  حقیقی  شخص  تایید  پایه  بر  سالیانه،  عمومی  مجمع  در  عام  سهامی شرکت  مالی  های  . صورت  5۴

 دارد؟  اثری چه  ای  مصوبه  چنین  شود،   تصویب  شرکت  بازرس

 است.  معتبر مصوبه ولی باشدمی ابطال قابل بازرس  عنوان به مزبور شخص ( انتخاب۱

 است. معتبر مالی صورت های تصویب باشد، دارا را ۱3۴7 تجارت قانون از قسمتی اصالح قانونی الیحه ۱۴7 مذکوردرمادهشرایط موصوف،بازرس (چنانچه2

 ها،هاوبیمهبانک دولتی،هایدولتی،شرکتها،موسساتوزارتخانه از یک درهیچ صورت، این غیر در است، حسابرسی سازمان تنفیذ به منوط (مصوبه3

 بود. نخواهد استناد قابل مزبور، اشخاص نفع به و باشد نمی معتبر غیردولتیعمومیونهادهایبهاداروموسساتاوراق وبورسغیربانکی،سازماناعتباریموسسات

 و بهادار اوراق  و بورس سازمان غیربانکی، اعتباری ،موسسات هابیمه و هابانک ، دولتی هایشرکت دولتی ،موسسات ها وزارتخانه از یک هیچ (در۴

 بود. نخواهد استناد قابل مزبور، اشخاص نفع به و باشد نمی معتبر دولتی غیر عمومی نهادهای و موسسات

 است   ۴.پاسخ گزینه  5۴

 مصوب رسمی، حسابدار عنوان به صالح ذی حسابداران ای حرفه و تخصصی خدمات از استفاده قانون (۴) تبصره اجرایی نامه آیین 3 ماده مطابق

 : وزیران هیأت ۱0/۱/۱3۸7 اصالحیه و وزیران هیات ۱3/6/۱379

 در باشد نامهآیین این موضوع «حسابرسی گزارش» یا «قانونی بازرسی و حسابرسی» گزارش فاقد مورد حسب که( 2) ماده موضوع اشخاص مالی صورتهای

 نهادهای و موسسات و بهادار اوراق  بورس سازمان غیربانکی، اعتباری موسسات ها،بیمه  و بانکها دولتی، شرکتهای دولتی، موسسات ها،وزارتخانه از یک هیچ

 .بود نخواهد استناد قابل مزبور اشخاص نفع به و باشدنمی معتبر غیردولتی عمومی

 

 

 
 
 
 

 ظهرنویس چک مسئولیت تضامنیبا موضوع  27/02/۱39۸آزمون  ۴7: با مفهوم سوال تطبیق مستند              

                                        

 با موضوع انتخاب مدیران شرکت بدون رعایت مقررات 2۴/03/۱39۸آزمون  ۴7با مفهوم سوال  تطبیق مستند:             

 

با موضوع اعتبار تصمیم مجمع بدون گزارش بازرس و مفهوم  ۱0/۱2/۱397آزمون  ۴9با مفهوم سوال  :تطبیق مستند

 با موضوع الزام ضمیمه کردن گزارش حسابداران رسمی 30/0۱/۱39۸آزمون  ۴9سوال 

http://dadsima.com:2169/index.php?task=exams_levels.questions.edit&repeat=1&question_id=35692
http://dadsima.com:2169/index.php?task=exams_levels.questions.edit&repeat=1&question_id=35693
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 ؟نیست  صحیح  مورد  .کدام55

 هستند. عادی مشارکت اوراق  انتشار به مجاز تولید، تعاونی و عام سهامی خاص، سهامی های شرکت (۱

 هستند. مشارکت اوراق  نوع هر انتشار به مجاز تولید، تعاونی و عام سهامی و خاص سهامی های شرکت کلیه (2

 هستند. تعویض قابل بورسی غیر عام سهامی هایشرکت سهام با تنها تعویض قابل مشارکت اوراق  و ناشر شرکت سهام باسهامبهتبدیلقابلمشارکتاوراق  (3

اوراق مشارکت عادی و قابل تبدیل و ( شرکت های سهامی خاص،تنها مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادی و شرکت های سهامی عام،مجاز به انتشار ۴

 تعویض با سهام هستند.

 است   2. پاسخ گزینه  55

 مشارکت اوراق  انتشار نحوه قانون ۱ ماده مطابق

 و ساختمانی و تولیدی سودآور طرحهای و کشور کل ساالنه بودجه قوانین در مندرج دولت انتفاعی عمرانی طرحهای اجرای در عموم مشارکت منظور به

 دستگاههای به وابسته شرکتهای و المنفعهعام موسسات و غیردولتی عمومی نهادهای و موسسات و هاشهرداری و دولتی شرکتهای و دولت به خدماتی،

 نیاز مورد مالی منابع از قسمتی قانون این مقررات طبق شودمی داده اجازه تولیدی تعاونی شرکتهای و خاص و عام سهامی شرکتهای همچنین و مذکور

 مشارکت اوراق  عمومیعرضه  و انتشار طریق از را تولیدی واحدهای نیاز مورد اولیه مواد تهیه برای الزم مالی منابع شامل مذکور طرحهای اجرای برای

 نمایند تامین

 قانون همان 6 ماده مطابق

 اوراق  قبیل این تعویض و تبدیل نحوه و شرایط. کنند منتشر سهام با تعویض یا تبدیل قابل مشارکت اوراق  قانون این طبق توانندمی عام سهامی شرکتهای

 بود خواهد قانون این اجرایی نامهآیین  طبق

 

 

 

 است؟  صحیح  مورد کدام  تضامنی،   شرکت  ورشکستگی  خصوص  .در56

 است. آنان بودن تاجر به منوط شرکت، تبع به مدیران، ورشکستگی لکن شوند، می تلقی ورشکسته شرکت، تبع به شرکا (۱

 شوند.نمی ورشکست شرکت، تبع به لکن بوده، تضامنی مسئولیت دارای شرکت شرکای و مدیران  (2

 شوند. نمی قلمداد ورشکسته شرکت،  تبع ولی به بوده، تضامنی مسئولیت دارای شرکت شرکای (3

 شوند.می تضامنی مسئولیت دارای و ورشکسته شرکت، تبع به شرکا (۴

 است  3.پاسخ گزینه  56

 برعکس و ندارد شرکا ورشکستگی با مالزمه آن ورشکستگی لذا دارد شرکا از مستقل حقوقی شخصیت تضامنی شرکت

 

 

 

   

 ؟نیست  صحیح  ارفاقی  قرارداد  خصوص  در  مورد کدام  .75

 ناظرمنعقد می شود. دخالت بدون و دادگاه  تصدیق با بستانکاران، و تاجر میان ارفاقی قرارداد (۱

 شود.می منعقد ورشکسته تاجر سرمایه ای بستانکاران و عددی اکثریت با (2

 شود.می منعقد تجاری شرکت و حقیقی تاجر با  (3

 شود.می منعقد هم تقصیر به ورشکسته تاجر با  (۴

 است  1.پاسخ گزینه  57

 ۴76 ماده مطابق

 بررسی شود 2۸/۴/9۸درج قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در آراد تایخ  :تطبیق مستند           

 

شرکت تضامنی در با موضوع مسوولیت شرکای  07/۱0/۱397آزمون تعیین سطح  ۴7با مفهوم سوال  تطبیق مستند:

 پرداخت بدهی و دیون شرکت

http://dadsima.com:2169/index.php?task=exams_levels.questions.edit&repeat=1&question_id=35695
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 بگیرید  تحویل خانه در را کتاب

 آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان مسلط بودند. پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به  1398در آزمون وکالت  

 را طلبکارهایی یکلیه  محکمه دفتردار توسط به شده معین ۴67 ماده در مذکور ینامهنظام موجب به که موعدی تاریخ از روز هشت ظرف در ناظر عضو

 طلبکارها عمومی مجمع دعوت موضوع نماید،می دعوت ارفاقی قرارداد انعقاد در مشاوره برای است شده قبول موقتاً یا تصدیق و تشخیص هاآن طلب که

 .شود تصریح باید جراید در مندرجه اعالنات و دعوت هایرقعه در

 

 

 

 است؟ ،کدام1397 سال  چک  صدور  قانون  اصالح  قانون  مهم نوآوری  .دو58

 موردی چک ایجاد -الوکاله حق و تاخیر خسارات مطالبه  حق بدون وجه اصل صرفاً مطالبه (۱

 صادرکننده های حساب توقیف -دادگاه حکم بدون تاخیر خسارات اصل و مطالبه  (2

 کیفری  مسئولیت کاهش- حکم صدور از نیاز بی دادگاه از اجرائیه صدور  (3

 موردی چک ایجاد -حکم صدور از نیاز بی از دادگاه اجرائیه صدور درخواست (۴

 است   ۴. پاسخ گزینه  58

 مدت ظرف است مکلف مرکزی بانک دار،وعده پرداخت ابزار به اشخاص نیاز رفع و چک دسته برای تقاضا کاهش منظور به - چک قانون 2 تبصره مطابق

 ندارند، چک دسته که اشخاصی برای موردی چک صورت  به را مستقیم برداشت خدمات زیرساخت و ضوابط قانون، این شدن االجراءالزم از پس سال یک

 از برداشت امکان چک، دسته از استفاده و اعتباری بندیرتبه اعتبارسنجی، به نیاز بدون تا نماید اندازیراه و تدوین بانکی نظام در یکپارچه صورت به

 دین، پرداخت زمان تا حساب صاحب موردی، چک پرداخت برای کافی موجودی عدم صورت در. شود فراهم معین نفعانذی برای اشخاص این حساب

 باشدمی موردی چک از استفاده و جدید چک صدور چک، دسته دریافت از محرومیت نیز و قانون این مکرر(5)ماده(د)تا(الف)دربندهایمواردمندرجمشمول

 طبق وکیل الوکاله حق و چک مبلغ کسری به نسبت اجرائیه صدور صالح دادگاه از پرداخت، عدم گواهینامه ارائه با تواندمی چک دارنده23 ماده مطابق

 .نماید صادر اجرائیه دو هر یا کننده صادر حساب، صاحب علیه مورد حسب زیر شرایط وجود صورت در است مکلف دادگاه.نمایدرادرخواستقانونی تعرفه

 باشد؛ نشده شرطی تحقق به منوط آن وجه وصول چک، متن در - الف

 است؛ تعهدی یا معامله انجام تضمین بابت چک که باشد نشده قید چک متن در - ب

 .باشد نشده صادر آن هایتبصره و قانون این( ۱۴) ماده طبق پرداخت عدم دستور دلیل به پرداخت عدم گواهینامه - ج

 مالی یا بدهد آن پرداخت برای ترتیبی چک دارنده موافقت با یا بپردازد، را خود بدهی اجرائیه، ابالغ تاریخ از روز ده مدت ظرف است مکلف صادرکننده

 محکومیت  نحوه  قانون» طبق را اجرائیه دادگستری، احکام اجرای دارنده، درخواست حسب  صورتاین غیر در کند؛ میسر را حکم اجرای که کند معرفی

 .نمایدمی اقدام چک مبلغ استیفای به نسبت و گذاشته اجراء مورد به« ۱39۴/3/23 مصوب مالی های

 دیگر یا امانت در خیانت یا کالهبرداری طریق از چک  تحصیل یا چک بودن تضمین بابت یا مشروط مانند دعاوی او قانونی مقام قائم یا صادرکننده اگر

  اجرای از یا کند پیدا قوی ظن قضائی مرجع که مواردی در مگر شد؛ نخواهد اجرائی عملیات جریان از مانع دعوی اقامه کند، اقامه قضائی مراجع در جرائم

 ارائه دلیل که صورتی در. نماید می صادر اجرایی عملیات توقف قرار مناسب، تأمین أخذ با صورت این در که گردد وارد ناپذیر جبران ضرر مذکور سند

 بداند، قبول قابل را شده ارائه دالیل قضائی مرجع و بوده چک شدن مفقود مدعی قانونی مقام قائم یا صادرکننده اینکه یا باشد رسمی سند به مستند شده

  خواهد رسیدگی نوبت از خارج مذکور دعاوی به. شد خواهد صادر تأمین أخذ بدون اجرائی عملیات توقف

 حکم  اجرای مرحله الوکاله حق اساس بر لکن دارد وجود میشود اجرائیه صدور تقاضای که زمانی در الوکاله حق مطالبه:  نکته

 

 

 

 است؟  صحیح  ورشکسته،   تاجر   البیت  اثاث  و  تجاری  کاالهای  فروش  خصوص  در  مورد  .کدام59

 رسد. می فروش به ناظر نظارت و ورشکستگی حکم صادرکننده دادگاه اجازه با تصفیه، مدیر وسیله به (۱

 است. فروش ،قابل ورشکستگی حکم کننده صادر دادگاه اجازه با و تصفیه مدیر وسیله به (2

 . رسد می فروش به ناظر نظارت و دادستان اجازه ،با تصفیه مدیر سوی از (3

 نیست. فروش قابل ورشکسته تاجر اجازه بدون عنوان، هیچ به (۴

 با موضوع طرفین قرارداد ارفاقی 07/۱0/۱397آزمون تعیین سطح  ۴9: با مفهوم سوال تطبیق مستند            

 

 با موضوع قانون جدید چک ۱9/07/۱39۸آزمون جامع  ۴9: با مفهوم سوال تطبیق مستند           

 

http://dadsima.com:2169/index.php?task=exams_levels.questions.edit&repeat=1&question_id=35697
http://dadsima.com:2169/index.php?task=exams_levels.questions.edit&repeat=1&question_id=35698


 «           cدفترچه»  با آزمون های مفهومی مهارتی دادِاستان( 98آزمون وکالت  تجارتحقوق ) تطبیق مستند
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 (خط 6) 051-36050072: تلفن 375 پالک –استقالل  یدانم یهحاش: مشهد
 021-66565511: تهران تلفن          

 

 و منابع آزمونی از سراسر کشور تهیه کتب حقوقی
 بگیرید  تحویل  منزل در را کتاب

                     Dadestanbook.ir        051-31601060 
 

 است 3  ینهپاسخ گز.  59

و نظارت عضو ناظر به  العمومیمدع  یبا اجازه تواندیم ینو همچن نمایدیبا نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت م یهتصف یرمد ۴57مطابق ماده 

ت احضار یحادادن توض یرا برا یهاقل مشارالال یااظهارات تاجر ورشکسته را استماع  یدقبالً با یکنل یدتاجر مباشرت نما یالتجارهو مال یتالبفروش اثاث

 خواهد شد. ینمع یهوزارت عدل ینامهفروش به موجب نظام یبکند، ترت

 

 

 

 

 شود؟  می گیری  تصمیم  ها  نصاب  حد  کدام  با  ترتیب،   به  تضامنی،   شرکت  و محدود  مسئولیت با  شرکت  انحالل  .60

 شرکا آرای اتفاق  -شرکا آرای  اتفاق (۱ 

  شرکا آرای اتفاق  -سرمایه اکثریت دارندگان (2 

  شرکا آرای اتفاق  -شرکا عددی اکثریت و سرمایه چهارم سه (دارندگان3

 شرکا عددی اکثریت و سرمایه چهارم سه دارندگان -العاده فوق عمومی مجمع در حاضر آرای سوم دو (۴

 است   2.پاسخ گزینه  60

 :شودمی منحل ذیل موارد در محدود مسئولیت با شرکت۱۱۴ ماده مطابق

 93٫ ماده 3 – 2 – ۱ فقرات مورد در - الف

 .باشد شرکت سرمایه نصف از بیش آنها الشرکهسهم که شرکاء از عده تصمیم صورت در - ب

 سایر و دیدهموجه  را او دالیل محکمه و کرده انحالل تقاضای شرکاء از یکی و رفته بین از شرکت سرمایه نصف وارده ضررهای واسطه به که صورتی در - ج

 .کنند خارج  شرکت از را او و پرداخته گیردمی تعلق او به انحالل صورت در که را سهمی نباشند حاضر شرکاء

 .باشد شده بینیپیش اساسنامه موجب به اگر شرکاء از یکی فوت مورد در - د

 :شودمی منحل ذیل موارد در تضامنی شرکت۱36 ماده مطابق

 .93 ماده 3 و 2 و ۱ فقرات مورد در -الف

 .شرکا تمام تراضی صورت در -ب

 .بدهد انحالل به حکم و دانسته موجه را دالیل آن محکمه و نماید تقاضا محکمه  از را شرکت انحالل دالیلی به شرکا از یکی که صورتی در -ج

 .۱37 ماده مطابق شرکا از یکی فسخ صورت در -د

 .۱3۸ ماده مطابق شرکا از یکی ورشکستگی صورت در -ه

 .۱۴0و ۱39 مواد مطابق شرکا از یکی محجوریت یا فوت صورت در -و

 انحالل، جای به شرکا سایر تقاضای به تواندمی محکمه باشد معین شرکای یا شریک به مربوط منحصراً انحالل دالیل گاه هر( ج) بند مورد در - تبصره

 .بدهد را معین شرکای یا شریک آن اخراج حکم
 

 

 

 

 تطبیق مستند سایر دروس آزمون های مفهومی مهارتی داداِستان را هم به دقت بخوانید.  
 

 موفق و موید باشید. واحد کارشناسی و برنامه ریزی آزمون 

 نظام نوین آموزشی: آمایش گزیده ای از سخنان استاد قاضی زاده در

 الزم است. تسلط هم کافی نیست،  فهمیدن کافی نیست،خواندن،برای موفقیت 

با موضوع فروش اموال تاجر ورشکسته و همچنین مفهوم سوال  ۱0/03/۱39۸آزمون  59با مفهوم سوال  تطبیق مستند:

 03/0۸/۱39۸آزمون جامع  60

 است 0۱/09/۱39۸آزمون  52و  05/07/۱39۸آزمون  ۴6: این سوال ترکیبی از مفهوم سوالهای تطبیق مستند             
 


