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 در ایران تا پیش از تصویب قوانین تجاری مدون ، چه قواعد و مقرراتی در امور تجاری اعمال می شده است؟    .8
 قانون تجارت فرانسهب(   قواعد عرفیالف(   

  قانون تجارت بلژیکد(   ج(  اصول و قواعد شرعی حاکم بر امور مدنی
 اولین قانون ایران در خصوص امور تجاری چه نام داشت ؟   .2
 شمسی 1131قانون تجارت ب(   شمسی 1111قانون تجارت الف(   

  قانون تشکیل محاکم تجارت د(   ج(  قانون قبول و نکول بروات تجاری
 ؟دارد کدام یک از منابع حقوق تجارت ، منشاء قانون گذاری ن  .0
 ب(  آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور متون قانونیالف(   

  مصوبات مجمع تشیص مصلحت نظامد(   مصوبات شورای نگهبانج(  
 مرجح است ؟در امور تجاری ، هرگاه قانونی مخالف عرف وجود داشته باشد ، کدام یک از این دو    .4
 عرفالف(   

 قانونب(  
 هیچ کدامج(  

  د(  اگر قانون جنبه آمره داشته باشد ارجح است ولی اگر جنبه آمره نداشته باشد ، عرف ارجحیت دارد
 هرجا که قانون تجارت در خصوص امری ساکت است ، باید به کدام قانون مراجعه شود ؟   .7
  رویه قضایید(   عرف تجاریج(   اساسی قانونب(   الف(  قانون مدنی 

قاانون تجاارت، قارارداد مرباور تاابع مقاررات وکالات  573قانون مدنی ، قرارداد با متصدی حمل و نقل را اجاره تلقی کرده است . در حالی که در ماده   315ماده     .6
 است. در این زمینه به عنوان یک موضوع تجاری کدام یک از مواد فوق باید اعمال شود ؟

 قانون تجارت به عنوان قانون خاص 173ب(  ماده  عنوان قانون عامقانون مدنی به  311ماده الف(   
  هیچ یک قابل اعمال نیستد(   هر دو قابل اعمال استج(  

 بنا به نظریه موضوعی ، حقوق تجارت ،................. است. و بر اساس نظریه شخصی ، حقوق تجارت ،................. است.   .9
 حقوق تجار -حقوق تجار ب(   حقوق معامالت تجاری -حقوق تجار الف(   

  حقوق تجار -د(  حقوق معامالت تجاری  حقوق معامالت تجاری -حقوق معامالت تجاری ج(  
 کدام یک از موارد زیر ، عمل تجاری ذاتی است ؟   .1
  همه ی مواردد(   صدور سفتهج(   ب(  صدور برات صدور چکالف(   

 در چه صورتی خرید یا تحصیل مال منقول ، عمل تجاری ذاتی محسوب می شود ؟   .3
 در صورتی که به قصد فروش یا اجاره نباشدالف(   

 در هر حالتی تجاری استب(  
 ج(   در صورتی که به قصد فروش یا اجاره باشد و این قصد در حین خرید یا تحصیل وجود داشته باشد

  به قصد فروش یا اجاره باشد ، حتی اگر قصد بعدا به وجود آیددر صورتی که د(  
 کدام یک از گرینه های زیر صحیح است ؟   .83

 ری استاخرید و فروش اموال غیرمنقول با قصد کسب سود ، عمل تجالف(   
 رید و فروش اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقوقی ، عمل تجاری استب( خ

 خرید و فروش اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقیقی ، عمل تجاری استج(  
  د(  خرید  و فزوش اموال غیر منقول به هیچ وجه تحاری نیست
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 تاسیس و به راه اندازی کارخانه..............................................   .88
 حوائج شخصی نباشدالف(  عمل تجاری ذاتی است مشروط بر این که برای رفع  

 عمل تجاری تبعی استب(  
 عمل تجاری ذاتی است هر چند برای رفع حوائج شخصی باشدج(  
  عمل تجاری نیستد(  

 صحیح است ؟  کدام یک از موارد زیر در خصوص دالل   .82
 به حساب آمر معامله می کنددالل به نام خود و ب(   الف(  دالل می تواند در زمانی واحد برای چند آمر داللی کند 

  الل فقط می تواند نماینده ی یکی از طرفین قرارداد باشدد( د  دالل ، وکیل آمر برای انعقاد قرارداد استج(  
 معامالتی که کارگراران بورس ، به نام خود و به حساب آمر  انجام می دهند ، منطبق بر عمل کدامیک از تجار واسطه است ؟   .80

  آمرد(   داللج(   ب(  حق العمل کار عاملالف(   
 کدام گرینه در مورد عامل صحیح است ؟   .84

 عامل همان دالل استالف(   
 عامل همان حق العمل کار استب(  

 ج(  عامل ، وکیل تاجر است و قانون تجارت مقررات خاصی را برای عاملی ، وضع نکرده است
  هیچ کدامد(  

 تصدی به تاسیسات تسهیل معامالت ملکی و پیدا کردن خدمه ، چه نوع عمل تجاری است ؟   .87
  مل تجاری غیر ذاتید( ع مل تجاری فرعیج( ع ب(  عمل تجاری ذاتی عمل تجاری تبعیالف(   

 ؟ نیستکدام گرینه صحیح    .86
 ر قسم عملیات صرافی ، عملیات تجاری استالف(  ه 

 قسم عملیات بانکی ، عملیات تجاری است رهب(  
 عملیات بیمه ی بحری و غیر بحری ، عملیات تجاری استج(  

  د(  عملیات صرافی اگر فقط توسط بانک ها انجام شود ، عملیات تجاری است
 تصدی به حمل و نقل ، عملی تجاری است ،.........................................   .89

 اگر صرفا توسط غیرتاجر انجام شودب(   اگر صرفا توسط تاجر انجام شودالف(   
  د( اگر صرفا توسط تاجر و در عرصه بین المللی انجام شود ج(  چه از جانب تاجر انجام شود ، چه از جانب غیر تاجر

 شرکت های تجاری ، تاجر تلقی می شوند ،...................................................   .81
 اگر موضوع آ نها امور تجاری باشدالف(   

 ب(  چه موضوع آنها امور تجاری باشد و چه از لحاظ شکلی ، تجاری باشند
 ج(  اگر از لحاظ شکلی تجاری باشند

  تجاری باشد گر شغل آ نهاد( ا 
 تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجاری ) اعمال تجاری ( قرار دهد. منظور از معامالت تجاری چیست ؟   .83

 الف(  معامالت یا اعمالی که قانونگذار آن ها را ذاتا تجاری می داند 
 عامالت تجاری عرفیب( م
 عامالت تجاری تبعیج( م
  هیچ کدامد(  
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 مدیران شرکت های تجاری که معامالت مربوط به شرکت را انجام می دهند ،...............................   .23
 ب(  تاجر محسوب نمی شوند تاجر محسوب می شوندالف(   

  هیچ کدامد(   فقط در خصوص معامالت شرکت ، تاجر محسوب می شوندج(  
 کدام یک از اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ، تاجر تلقی می شوند ؟   .28

  د(  شرکت های دولتی دولتج(   تشکیالت غیرتجاریب(   شرکت های تجاریالف(   
.... را تقادی  دادگااه در صورت ناتوانی از پرداخت دیون و بادهی هاا ، تجاار بایاد دادخواسات......................... و کسابه ی جارء بایاد.....................   .22

 نمایند.
  اعسار -د(  ورشکستگی  ورشکستگی -ورشکستگی ج(   اعسار -اعسار ب(   ورشکستگی -اعسار الف(   

 قانون تجارت ، کدام یک از گرینه های زیر ، عمل تجاری تبعی نیست ؟ 5با توجه به ماده    .20
 کلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانک هاالف(   

 می نماید کلیه معامالتی که تاجر با غیرتاجر برای حوائج تجاری خودب(  
 ج(  تصدی به عملیات حراجی و نمایشگاه های عمومی

  کلیه معامالت شرکت های تجارید(  
 کدام یک از شرکت های ذیل ، به لحاظ شکل ، تجاری تلقی می شود ؟   .24

  شرکت مختلط غیرسهامید(   شرکت نسبیج(   شرکت تضامنی(  ب کت  سهامی عام و خاصر الف(  ش 
 بر اساس کدام مالک ، تجارت عملی است که بین اعمال تولید و مصرف کاال قرار می گیرد ؟   .27

  هیچ کدامد(   گزینه های  الف و بج(   مالک جستجوی سودب(   الف(  مالک گردش ثروت 
 کدام یک از موارد زیر از شرایط ماهوی ایجاد تعهدات تجاری است ؟   .26

  هیچ کدامد(   ج(  گزینه های الف و ب رضایتب(   اهلیتالف(   
 در قانون گذاری ایران ،.................. ، اگر امور تجاری را شغل خود قرار دهد تاجر تلقی می گردد .   .29

  همه مواردد(   مجنونج(   ب(  محجور ممیز غیر غیرممیزالف( ص 
 در حقوق ایران ، قاعده ای کلی در خصوص تعهدات تجاری ، عبارت است از این که..........................   .21

 در همه امور تجاری ، مسئولیت تضامنی استالف(   
 ب(  مسئولیت تضامنی  وجود ندارد مگر آن که در قانون پیش بینی شده باشد یا به موجب قرارداد ،برقرار شود

 در هیچ یک از امور تجاری ، مسئولیت تضامنی نیستج(  
  هیچ کدامد(  

 علی االصول ، مقررات راجع به اجرای تعهدات تجاری ، چه مقرراتی است ؟   .23
  هیچ کدامد(   ج(  مقررات حقوق مدنی مقررات عرفیب(   مقررات تجاری بین المللیالف(   

 عدم رعایت مهلت های قانونی در مورد اسناد تجاری چه اثری را به دنبال دارد ؟   .03
 پس از گذشت مهلت های قانونی هیچ حقی اعم از تجاری و مدنی قابل وصول نیستالف(   

 ب( پس از گذشت مهلت های قانونی هم حق تجاری و هم حق مدنی قابل وصول است
 فقط حق تجاری قابل وصول استس از گذشت مهلت های قانونی ج( پ

  د(  پس از گذشت مهلت های قانونی فقط حق مدنی قابل وصول است
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 طبق نظر شورای نگهبان ، اعمال مقررات مرور زمان ، خالف موازین شرعی است این نظریه...............   .08
 هم در حقوق مدنی و هم در حقوق تجارت قابل اعمال استالف(   

 در حقوق مدنی و نه در حقوق تجارت قابل اعمال نیستنه ب(  
 ج(  صرفا در حقوق مدنی قابل اعمال است و به حقوق تجارت تسری پیدا نمی کند

  صرفا در حقوق تجارت قابل اعمال استد(  
 چنان چه تعهدی برای یکی از طرفین ، تعهد مدنی و برای طرف دیگر ، تعهد تجاری باشد ، رژی  حقوقی قابل اعمال کدام است ؟   .02

 هیچ یک از مقررات مدنی و تجاری قابل اعمال نیستالف(   
 ب(  بر تعهد تاجر مقررات حقوق تجارت  و بر تعهد غیر تاجر مقررات حقوق مدنی اعمال می شود

 بر تعهد تاجر مقررات حقوق مدنی و بر تعهد غیرتاجر مقررات حقوق تجارت اعمال می شودج(  
  د( همه موارد

 در حال حاضر کدام یک از احکام تجاری بدون نیاز به تایید در مرحله باالتر ، به طور موقت اجرا می شود ؟   .00
  د(  حکم ورشکستگی کدام از احکامهیچ ج(   حکم اعسارب(   تمام احکام تجاریالف(   

 مهمترین قانون تجاری ایران کدام قانون است ؟   .04
 قانون قبول و نکول برواتب(   شمسی 1111الف(  قانون تجارت مصوب  

  قانون مدنید(   قانون اساسیج(  
 ایجاد تعهدات تجاری ، مبتنی بر چه شرایطی است ؟   .07

  شرایط ذاتی و تبعید(   شزایط تجاری بین المللیج(   شرایط ماهوی  و شکلی ب(  شرایط عرفیالف(   
 کدام یک از موارد ذیل ، از منابع خصوصی حقوق تجارت محسوب می شود ؟   .06

  کدام چهید(   ج(  عمل فعاالن تجاری رویه قضاییب(   تصمیمات هیئت وزیرانالف(   
در صااورتی کااه یااک دعااوای تجاااری بااین المللاای مطاارت شااود ، باارای حاال تعااارا و یااافتن قااانون حاااک  ) یااا فااتن قاعااده حاال تعااارا ( بایااد بااه    .09

 قواعد..................... مراجعه شود.
  د(  حقوق بین الملل خصوصی حقوق تجارتج(   حقوق عمومیب(   حقوق بین الملل عمومیالف(   

 تصدی به حمل و نقل  در چه صورتی تجاری است ؟   .01
 ب(  اعم از آن که از راه دریا ، هوا یا زمینی باشد اگر از راه دریا باشدالف(   

  تصدی به حمل و نقل عمل تجاری نیستد(   اگر از راه زمینی باشدج(  
 شرکت های تجاری ، ........................................... معامالت غیرمنقول   .03

 گر با هدف کسب سود باشد تجاری می شوندب( ا  تجاری محسوب می شوندالف(   
  د(  گزینه های الف و ب ج(  به هیچ وجه تجاری نیستند حتی برای شرکت های تجاری

 در خصوص چک ، کدام یک از موارد زیر صحیح است ؟  .43
 صدور چک ، عمل تجاری ذاتی استب(   الف(  چک در صورتی تجاری است که برای امور تجاری صادر شده باشد 

  د(  هیج کدام صدور چک تحت هیچ شرایطی تجاری نیستج(  
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


