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 در مورد اسناد تجاری ) چک ، سفته و برات (، ............................................   .8
 فقط انکار و تردید ، مسموع استب(   فقط ادعای جعل ، مسموع استالف(   

  فقط انکار ، مسموع استد(   تردید ، مسموع است ج(  ادعای جعل ، انکار و
 کدام یک از اسناد تجاری ذیل ، به لحاظ قانونی نمی تواند در وجه حامل صادر گردد ؟   .0
  همه ی مواردد(   سفتهج(   ب(  برات چکالف(   

تسننم م می نماید. ویننع ت مسنناول ت اصنن ل و وک ل ، در برات ، سننفته و چک ب ، سننند تجاری را صننادر نموده وبه شننثی )الای ) دارنده (   از وکالت به  الف   .0
 چگونه است ؟

 در برات ، سفته و چک ، فقط اصیل مسئولیت داردالف(   
 در برات ، سفته و چک ، فقط وکیل مسئولیت داردب(  

 اصیل و وکیل مسئولیت تضامنی دارندج(  در برات و سفته طبق قواعد عام وکالت ، فقط اصیل مسئولیت دارد ولی در چک 
  در برات ، سفته و چک ، اصیل و وکیل مسئولیت تضامنی دارندد(  

 ، در حکم سند الزم االجرا است ؟ کدام یک از اسناد تجاری زیر   .1
  همه ی مواردد(   براتج(   سفتهب(   الف(  چک 

 الف ،  ب  و  ج  مشترکا چکی را صادر نموده اند . هریک از آن ها در برابر دارنده چک مزبور چه نوع مساول تی دارد ؟   .7
  هیچ کدامد(   مسئولیت تضامنیج(   مسئولیت مدنیب(   الف(  مسئولیت نسبی 

 ؟چنان چه یکی از امضاکنندگان سند تجاری ، شرط عدم مساول ت خویش را در سند مذکور درج نماید ، به لحاظ حقوقی ، ویع ت شرط مزبور چ ست    .0
 است غیر نافذب(   است الف(  صحیح 

  د(  باطل بوده و مبطل عمل حقوقی نیز می باشد است باطلج(  
 در کدام یک از اسناد تجاری ذیل ، مهر  یا  امضاء صادر کننده به لحاظ قانونی جهت صدور سند کفایت می کند ؟   .5
  د(  برات و سفته چک و سفتهج(   برات و چک ب(   برات ، سفته و چکالف(   

 ............................چنان چه برات ، فاقد تاریخ تادیه و مکان تادیه باشد ) شرایط شکمی مقرر در قانون تجارت را نداشته باشد( ، ........................   .1
 الف(  غیرنافذ است 

 ند تجاری محسوب شده  و مشمول مقررات راجع به بروات تجاری خواهد بودب(  س
 باطل استج(  

  د(  سند تجاری محسوب نشده و مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود
 کدام یک از موارد زیر ، از استانائات اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده ی با حسن ن ت سند تجاری محسوب نمی شود ؟   .3
 منشاءب(  بطالن معامله  الف(  سوء نیت دارنده ی سند تجاری 

  قدان اهلیتد( ف عل امضاءج( ج
نی ، کدام لحاظ قانوالف  براتی را  در وجه  ب  صننادر نموده اسننت . در این برات ، دو م من  هنجاه م م ون تومان و هفتاد م م ون تومان ، درج شننده اسننت . به    .83

 یک از م الن مذکور معت ر است ؟
 کدامهیچ ب(   هفتاد میلیون تومانالف(   

  هر مبلغی که دارنده ی سند تعیین کندد(   ج(  پنجاه میلیون تومان
راجعه به برات گ ر م چننان چه  تاریخ سننررسنن د برات ، به صننورت .............................باشنند ، دارنده ی برات  الزاما باید برای گرفتن ق ولی ) رویت (   .88

 کند.
  همه ی مواردد(   ج(  به وعده از رویت وعده از صدوربه ب(   سررسید معینالف(   
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 منظور از صدور سند تجاری  به عنوان یک عمل حقوقی چ ست ؟   .80
 ب(  تنظیم ، امضاء و تسلیم سند تجاری تنظیم سند تجاریالف(   

  تسلیم سند تجارید(   امضاء سند تجاریج(  
 ........در صورتی که سند تجاری فاقد امضاء صادر کننده  و م من باشد ) شروط رکنی سند تجاری را نداشته باشد ( ،............................   .80

 ب(  صادر نشده است به صورت ناقص صادر شده استالف(   
  به صورت غیرنافذ صادر شده استد(   به صورت کامل صادر شده استج(  

 کدام یک از گزینه های زیر ، از مزایای قانونی خاص اسناد تجاری محسوب نمی شود ؟   .81
 مسئولیت تضامنی امضا کنندگانب(   الف(  مرور زمان 

  حق انتخاب دادگاه صالحیت دارد(   معافیت از تودیع خسارت احتمالی در تامین خواستهج(  
در این صننورت  .آقای حسنن نی  آهارتمانی  را از آقای محمدی خریداری نموده و  چکی به م من دویسننت م م ون تومان  بابت )من معاممه به وی تسننم م می نماید   .87

.................................................................. 
 دچک به عنوان  وسیله ی پرداخت محسوب نمی شوالف(   

 تعهد خریدار به پرداخت ثمن ، تبدیل به تعهد به پرداخت چک می شودب(  
 ج(  چک به عنوان وسیله ی پرداخت محسوب می شود و تبدیل تعهد صورت نمی گیرد

  گزینه های الف و بد(  
رده و به  د ) کالف  سنفته ای را در وجه  ب  صنادر نموده اسنت. سنفته ی مزبور به  ج  که فاقد اهم ت قانونی اسنت منتقل می گردد. ج ن ز سنند را سهرنویسی    .80

 دارنده ( منتقل می کند . در این فرض ،.........................................................
 اصل استقالل امضاء ها ، به غیر از  ج که فاقد اهلیت است ، الف و ب در مقابل دارنده ی سند تجاری ، مسئولیت تضامنی دارندالف(  با توجه به  

 ب(  سند تجاری ) سفته ( از درجه ی اعتبار ساقط است
 در مقابل دارنده ی سند تجاری ، مسولیت تضامنی دارند. الف ، ب و جج(  
  فاقد اهلیت قانونی است ( در برابر دارنده سند تجاری مسئولیت داردفقط ج  ) که د(  

 در دعاوی مربوط به اسناد تجاری ، کدام دادگاه ها صالح ت  رس دگی دارند ؟   .85
 دادگاه محل اقامت خواهان -الف(  دادگاه محل اقامت خوانده   

 فقط دادگاه محل اقامت خواندهب(  
 صدور سند تجاریفقط دادگاه محل ج(  

  دادگاه محل پرداخت سند تجاری -دادگاه محل صدور سند تجاری -د(  دادگاه محل اقامت خوانده 
 چنان چه برات گ ر ، برات را به صورت مشروط ق ول کند ، به لحاظ قانونی ،..................................  .81

 محسوب می شود ب( نکول برات قبول برات محسوب می شودالف(   
  هیچ کدامد(   طبق نظر دارنده برات ، نکول یا قبول محسوب می شودج(  

 به لحاظ قانونی  در سهرنویسی اسناد تجاری ، اصل بر....................................است و سایر موارد ن از به تصریح دارد.   .83
 به عنوان وثیقهظهرنویسی ب(   ظهرنویسی به منظور وکالتالف(   

  همه ی مواردد(   ج(  ظهرنویسی به منظور انتقال سند تجاری
 از نظر قانونی ، اعتراض عدم تادیه در برات   باید سرف چه مدتی به عمل آید ؟   .03

 روز از تاریخ وعده ) تاریخ سررسید( 02ب(  ظرف  روز از تاریخ وعده ) تاریخ سررسید ( 02ظرف الف(   
  روز از تاریخ وعده ) تاریخ سررسید ( 02ظرف د(   روز از تاریخ وعده ) تاریخ سررسید( 01ظرف ج(  
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 .....در صورتی که سهرنویس سند تجاری ، شرط عدم انتقال سند مزبور را درج نماید ، به لحاظ حقوقی ، این شرط ،............................   .08
  باطل و مبطل استد(   ج(  صحیح است استغیرنافذ ب(   باطل استالف(   

 چنان چه برات گ ر ، برات را بدون درج تاریخ ، امضاء نماید  ) ق ول کند ( ،........................ ، تاریخ ق ول محسوب می شود.   .00
 تاریخ سررسیدب(   الف(  تاریخ برات ) تاریخ صدور ( 

  تاریخی که دادگاه معین کندد(   تاریخی که دارنده برات معین کندج(  
تومان درج شننده اسننت. کدام یک از م الن فوق الذکر  24/444/444الف  براتی را در وجه  ب  صننادر کرده اسننت . در این برات  دو م من  چهل م م ون تومان و     .00

 دارای اعت ار قانونی است ؟
  د(  چهل میلیون تومان کدامهیچ ج(   هر دو مبلغب(   تومان 02/222/222الف(    

 مهمت قانونی اقامه ی دعوا در مورد برواتی که محل تادیه ی آن ایران می باشد ، سرف چه مدتی از تاریخ اعتراض عدم تادیه است ؟   .01
 عدم تادیه سه سال از تاریخ اعتراضب(   عدم تادیه هار سال از تاریخ اعتراضالف( چ 

  د(  یک سال از تاریخ اعتراض عدم تادیه عدم تادیه اعتراضو سال از تاریخ ج( د
 در صورتی که سه نفر یامن ، از یکی از مساول ن سند تجاری یمانت نموده باشند ، هر یک از یامن ها چه نوع مساول تی دارد ؟   .07

 ب(  مسئولیت تضامنی مسئولیت نسبیالف(   
  ها مسئولیت ندارندهیچ کدام از آن د(   مسئولیت مدنیج(  

ر در تادیه و  به لحاظ قانونی ، کدام یک از امضناکنندگان چک ) مسناول ن چک ( ، عالوه بر اصنل م من ، ممزم به هرداخت کم ه ی خسنارات اعم از خسارت تاخ   .00
 غ ره ، می باشد ؟

  هیچ کدامد(   ج(  صادرکننده ظهرنویس هاب(   صادرکننده و ظهرنویس هاالف(   
 چنان چه  براتی توسط یک ایرانی در کشور آلمان صادر شده باشد ، شرایط اساسی ) شرایط شکمی ( برات مذکور ، تابع قانون چه کشوری است ؟   .05

  هیچ کدامد(   انگلیسج(   ایرانب(   الف(  آلمان 
 الف  چکی را در وجه  ب صادر نموده ، اما در متن چک ، شرطی برای هرداخت آن ذکر کرده است. به لحاظ قانونی ویع ت این شرط چ ست ؟   .01

 شرط ، نافذ استب(   شرط ، صحیح استالف(   
  د(  شرط ، باطل است و به آن ترتیب اثر داده نمی شود شرط ، باطل و مبطل سند تجاری استج(  

 در چه صورتی امکان مطال ه ی وجه چک ، ه ش از موعد مندرج  در آن  امکان هذیر است ؟   .03
 موعد مقرر در آن به بانک مراجعه کند در صورتی که دارنده ی چک ، پیش ازالف(   

 فقط در صورت فوت صادرکننده ی چکب(  
 فقط در صورت ورشکستگی صادرکننده ی چکج(  

  در صورت ورشکستگی صادرکننده ی چک -فوت صادرکننده ی چک د(  در صورت 
 کدام یک از اسناد تجاری ذیل ، از یمانت اجراهای ) تی و ک فری برخوردار است ؟   .03

  براتد(   ج(  چک برات و سفتهب(   برات ، سفته و چکالف(   
 ز است ؟و الف  چکی را در شهر اصفهان صادر نموده است . اگر مکان تادیه ی چک مذکور ن ز شهر اصفهان باشد ، مهمت قانونی  مطال ه ی وجه آن چند ر    .08

 روز از تاریخ صدور 01ب(  ظرف  روز از تاریخ صدور 02ظرف الف(   
  روز از تاریخ صدور 02ظرف د(   روز از تاریخ صدور 51رفج( ظ
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ی چک   هآقای ریننایی  به وکالت از  آقای ح دری ، چکی را به م من ب سننت م م ون تومان صننادر کرده اسننت. ویننع ت مسنناول ت این دو نفر در مقابل دارند   .00
 چگونه است ؟

 قط آقای حیدری  به عنوان اصیل ، مسئولیت تضامنی داردالف(  ف 
 مسئولیت تضامنی داردفقط آقای رضایی  به عنوان وکیل ، ب(  

 ج(  آقای حیدری و  آقای رضایی ) اصیل و  وکیل ( هر دو مسولیت تضامنی دارند
  هیچ کدام مسولیت تضامنی نداردد(  

 در کدام یک از موارد ذیل ،  صادرکننده ی چک ، قابل تعق ب ک فری ن ست ؟   .00
 استدر صورتی که اثبات شود چک سفید امضاء بوده الف(   

 هرگاه در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشدب(  
 تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در آن است ) چک وعده دار باشد( در صورتی که اثبات گرددج(  

  د(  همه ی موارد
 ت.د داشدر صورتی که دارنده ی چک ، سرف......................از تاریخ صدور گواهی عدم هرداخت ، شکایت ننماید دیگر حق شکایت ک فری را نثواه   .01

  دو سالد(   نه ماهج(   ب(  شش ماه یک سال الف(   
 ؟ نمی شودکدام یک از گزینه های زیر ، از اصول حاکم بر اسناد تجاری محسوب    .07

 اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده ی با حسن نیتب(   اصل استقالل امضاء هاالف(   
  اصل بقاء رابطه ی حقوقی منشاءد(   ج(  اصل تبدیل تعهد به موجب سند تجاری

 قانون تجارت ، هس از اعتراض نکول توسط دارنده ی برات ،................................... 232ط ق ماده    .00
 مسئولیت برات دهنده ) صادرکننده ( و ظهرنویس ها  از بین می رودالف(   

 معرفی نمایند یا وجه را فورا پرداخت کنندب(  برات دهنده و ظهرنویس ها به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تادیه ی وجه 
 برات از درجه ی اعتبار ساقط می شودج(  
  مسئولیت ظهرنویس ها از بین می رودد(  

 ارکان  برات به عنوان یک سند تجاری ) شروط رکنی سند تجاری ( کدام اند ؟   .05
 متعهدله ) ذی نفع (  -متعهد ) صادرکننده (  الف(   

 امضاء یا مهر  -مبلغ  -متعهدله ) ذی نفع (  -متعهد ) صادرکننده ( ب(  
 امضاء یا مهر -مبلغ ج(  
  مکان تادیه -تاریخ تادیه  -مبلغ د(  

ن چند روز آ الف  چکی را در شنهر قم صنادر کرده اسنت . در صورتی که مکان تادیه ی چک ) مکان هرداخت ( ، شهر ت ریز باشد ، مهمت قانونی مطال ه ی وجه   .01
 است ؟

 روز از تاریخ صدور 02ظرف ب(   روز از تاریخ صدور 02ظرف الف(   
  تاریخ صدورروز از  01ظرف د(   روز از تاریخ صدور 51ج(  ظرف 

قنانون تجنارت ، در براتی کنه وجنه آن بنایند ،  بنه وعنده از روینت ، هرداخنت شننود ، دارننده ی برات مکمف اسنننت ، ق ولی آن  220بنه منوجنب مناده    .03
 را.................................. مطال ه نماید.  

 ظرف دو سال از تاریخ برات ب(   ظرف سه سال از تاریخ برات الف(   
  د(  ظرف یک سال از تاریخ برات ظرف پنج سال از تاریخ برات ج(  

 اسناد تجاری به مفهوم خاص ) برات ، سفته و چک ( ، ماه تا چه نوع سندی محسوب می شوند ؟   .13
  د(  سند عادی سند رهنیج(   سند رسمی الزم االجراب(   سند رسمیالف(   

 .            یدباش یروزو پ موفق


