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  باشد؟ اسناد تجاري مي وكداميك جز. 1

  الف. همه اسنادي كه شركت هاي تجاري و تجار صادر ميكنند  

  سهام -سفته - چك -قبض رسمي انبار -ب. برات  

  باشد ج. صرفاً اسناد تجاري شامل قبض رسمي انبار و كوپن هاي تجاري مي  

  د. سفته برات و قبض انبار تجار سند تجاري است  

  صوص اعتبار اسناد تجاري كدام گزينه صحيح است؟در خ. 2

  الف. اسناد تجاري از لحاظ اعتبار همانند اسناد رسمي هستند و هيچ تمايزي با اسناد رسمي ندارند  

  ب. اسناد تجاري صرفاً  همانند اسناد عادي هستند و از اسناد رسمي به لحاظ تشريفات متمايز نيستند  

ندارند ولي قانون تشريفاتي براي تنظيم  و صدور آنها پيش بيني كرده كه از اسناد  را رسمي ج. اسناد تجاري اعتبار اسناد  

  عادي متمايزند و داراي مزايايي هستند كه اسناد عادي ندارند 

د. اسناد تجاري صرفاً از لحاظ صوري از اسناد عادي تنظيم شده  توسط غير تجار متمايز ميشوند و هيچ برتري نسبت به   

  عادي ندارند اسناد

  كدام است؟،وليت براتي كه از طرف چند نفر براتكش امضا شده ئنظر مولف در خصوص مس. 3

  الف. مسئوليت آنها مشترك است  

  است  ب. مسئوليت آنها مطابق قانون مدني اصل عدم مسئوليت تضامني  

  ج. مسئوليت مدني و جبران خسارت براي هر يك دارد  

  ارند و هركدام متضامناً مسئول پرداخت وجه برات هستندد. هر يك مسئوليت تضامني د  

  چنانچه برات به نمايندگي صادر شود نماينده در مقابل دارنده برات چه مسئوليتي دارد؟. 4

  الف. مسئول پرداخت برات است  

  ب. مسئوليتي در پرداخت برات ندارد  

  دج. مسئوليتي ندارد مشروط بر اينكه برات عنوان نمايندگي قيد كن  

  د. در هر حال مسئوليت ندارند  

  ،چه نوع براتي است؟براتي كه متكي به عمل تجارت نيست. 5

  الف. برات سازشي  

  برات عاديب.   

  برات نيستج.   

  شود د. سند تلقي نمي  
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  ،چه حالتي پيش مي آيد؟اگر قبولي برات مشروط به شرط نوشته شود .6

  راض نداردالف. برات قبول نشده است و دارنده حق اعت  

  ب. برات قبول شده است و دارنده حق اعتراض ندارد  

  ج. برات نكول شده محسوب ولي قبول كننده در حدود شرط مسئول پرداخت است  

  د. برات اثر حقوقي ندارد و براتگير تعهدي در پرداخت ندارد  

دم تاييديه را به وسيله اظهار نامه رسمي دارنده براتي كه به علت عدم تاييد اعتراض نشده است ظرف چه مدتي مكلف است ع. 7

  ؟به كسي كه برات را به او واگذار كرده اطالع دهد

  روز40د.   روز 20ج .   روز 10ب.   روز 30الف.   

  به چه معناست؟تنزيل برات . 8

  الف. همان ظهرنويسي و انتقال و واگذاري برات است  

  ب. تنزيل برات به موجب قانون گذاري منع شده است  

  نكول برات است كه دارنده بايد اعتراض نامه تنظيم كندج.   

  د. بهره اي كه به وجه پرداختي تا سر رسيد برات تعلق گيرد  

  چه موقعي امكان پذير است؟اين امردرهرگاه برات بي وعده قبول شد بايد فوراً پرداخت شود . 9

  برات به وعده رويت قبولي شودوقتي الف.   

  تاريخ برات قبولي شود برات به وعده ازوقتي ب.   

  سر رسيد برات در برات نوشته شده باشدزماني كه ج.   

  سررسيد برات در برات نوشته نشده باشدزماني كه د.    

براتي كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ به عهده برات . 10

  چه نام دارد؟ ،كند س ها صادر ميدهنده يا يكي از ظهر نوي

  ب. برات سازشي    الف. برات رجوعي  

  د. برات مدني    ج. برات عادي  

 مي تواندچه اقدامي  ،دارنده برات براي وصول ،ن نوشته شدهآاگر نسخه مفقود شده برات نسخه اي باشد كه قبولي در روي . 11

  انجام دهد؟

  ه شده ديگر قابل وصول نيستالف. برات مفقود شده كه قبولي روي آن نوشت  

  تقاضاي پرداخت كند.ب. از روي نسخه هاي ديگر به موجب دستور دادگاه پس از دادن ضامن   

  تقاضاي پرداخت كند. ج. از روي نسخه هاي ديگر بدون مراجعه به دادگاه و با دادن ضامن  

  .تواند تمام حقوق خود را وصول نمايد د. صاحب برات مفقود نمي  
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  انچه شخص ثالث وجه برات را از طرف برات دهنده پرداخته باشد حق مراجعه به كدام يك از مسئولين برات ندارد؟چن. 12

  ب. براتكش    الف. براتگير  

  د. براتگير وبراتكش    ج. ظهرنويس ها  

  شود؟ درچه موردي دارنده برات از اعتراض عدم تاييديه معاف مي .13

  است الف. وقتي كه براتگير ورشكسته شده  

  ب. در هيچ موردي ديده نشده است  

  ج. وقتي كه براتگير دين خود را با براتكش تهاتر كند  

  د. وقتي كه براتگير فوت يا محجور شود  

  در مورد براتي كه در خارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع كدام قانون است؟. 14

  ب. قانون محل اقامت براتگير    الف. قانون ايران  

  برات صدورد. قانون محل     قانون محل اقامت دارندهج.   

مطابق كدام يك از اصول حاكم بر برات است كه مسئولين برات نميتوانند در مقابل دارنده برات به روابط شخصي خود با . 15

  يكي ديگر از مسئولين برات براي عدم پرداخت استناد كند؟

  الف. اصل تضامني بودن مسئوليت  

  بودن دعاوي برات ب. اصل اختصاري  

  مسئولين براتشخصي ج. اصل عدم تاثير ايرادات   

  د. اصل تاثير ايرادات مسئولين برات  

  ؟ چه وضعيتي داردمالت مربوط به سفته بين غير تاجر امع. 16

  باشد ب. تجارتي مي    الف. تجارتي نيست  

  باشد د. سند عادي مي    هيچ وصفي نداردج.   

  قانون تجارت ايران فته طلب عالوه بر امضا يا مهر بايد داراي كدام يك از شرايط باشد؟ 308مطابق ماده . 17

  پرداختب. تاريخ   محل پرداختاشاره به الف.   

  د. حق اعتراض  كلمه سفته بر روي سندقيد ج.   

  باشد؟ مورد سفته الزم نمي در كدام يك از مقررات برات از نظر قانون تجارت ايران و قانون متحدالشكل ژنو. 18

  ب. وعده برات    الف. ظهر نويسي  

  د. قبولي و نكول    ج. ضمانت  
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وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است  ،چنانچه دارنده چك در موعد مقرر در قانون تجارت وجه چك را مطالبه نكند. 19

  چه وضعيتي پيش مي آيد؟ از بين برود

  را از صادر كننده دريافت كند  تواند وجه چك الف. مي  

  ب. صادر  كننده وظهر نويس ها در پرداخت وجه چك مسئوليت تضامني دارند  

  ج. دعوي دارنده چك بر عليه صادر كننده در دادگاه مسموع نيست  

  تواند وجه چك را وصول كند د. دادگاه مي  

   ؟جه ذكر شده باشد چنين چكي چگونه منتقل ميشوديا در و» حواله كرد«در صورتي كه نام شخص در چك بدون ذكر به . 20

  شود  الف. باظهر نويسي منتقل مي  

  ن با ظهر نويسي ممكن نيست آب. انتقال   

  ج. با قبض واقباض منتقل مي شود   

  شود  ظهر نويسي به ديگري منتقل مي ود. به صرف امضاء   

ومجازات جاعلين اسكناس  ها مشمول تعريف اسكناس كردر هنظر مولف  در مورد آراء دادگاهها كه جعل چك تضمين شد. 21

  كدام است؟ ،درنظر گرفته اند را

  شود  الف. چك تضمين شده را به هيچ وجه مشمول تعريف اسكناس نمي  

  شود مشمول تعريف اسكناس مي اًب. چك تضمين شده صرف  

  ج. هر چند اسكناس و چك تضمين شده متفاوند اما از نظر ماهوي فرقي ندارد  

  د . تمايز چك تضمين شده از اسكناس صوري است   

  ؟نمي گردددستور عدم پرداخت چك از طرف صادر كننده چك به بانك در كدام مورد موجب تعقيب جزايي وي . 22

  الف. وقتي كه صادر كننده وجوهي را كه در حساب جاري دارد مسترد نمايد  

  كالهبرداري تحصيل شده است ب. وقتي كه چك مفقود يا سرقت يا مجهول يا از طريق  

  تعقيب جزايي ندارد  ج. عدم پرداخت چك از طرف صادر كننده اصوالً  

  پذيرفته نشده است الًد. دستور عدم پرداخت چك از طرف صادر كننده اصو  

  ؟وضعي پيش مي آيدچه  ،چنانچه موجودي حساب صادر كننده نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد. 23

  كلف به دريافت است ودر قسمتي كه موجود نيست بعدأ دريافت كند الف. دارنده چك م  

  ب.  دارنده نمي تواند دريافت قسمتي از وجه چك را رد كند   

  شود صادر كننده چك ازمحل وجه چك اطالع نداشته باشد چك بي محل محسوب مي نانچهج. چ  

بي محل محسوب مي شود وگواهي عدم  هغ پرداخت نشددارنده مبلغ موجود را بپردازد و مبلي د. بانك مكلف است به تقاضا  

  شود تأييد صادر مي

  

WWW.20FILE.ORG



 
        

        

        ))))1111يك(يك(يك(يك(                        
        

        30303030         -- -- -- --        60606060         -- -- -- --        

        3333حقوق تجارت حقوق تجارت حقوق تجارت حقوق تجارت         

                        1223056122305612230561223056ارشد حقوق خصوصيارشد حقوق خصوصيارشد حقوق خصوصيارشد حقوق خصوصيجبراني جبراني جبراني جبراني 1223056122305612230561223056    ----حقوقحقوقحقوقحقوق        

 -- -- -- --        
        

 5555ازازازاز5555صفحهصفحهصفحهصفحه

  

  

  سفته وچك كدام گزينه صحيح است؟ ،با توجه به قانون تجارت در خصوص امضاء و  مهر در برات. 24

  الف. در هر سه سند قانون تجارت مهر وامضاء را الزم مي داند  

  الزم مي داند را مهر، ضاء ب. در چك بايد از مهر و در سفته و برات بجاي ام  

  جايز دانسته ودر چك بايد از امضاء استفاده  كرد را ج. در برات و سفته استفاده از مهر  

  الزم مي داندرا د. در برات امضاء الزم ولي در سفته وچك صرفأ امضاء يا مهر   

را كه در انبار عمومي يا نزد خود دارد به  ين تاجري به عنوان ضمانت تعهد خود اجناسآسند قابل معامله اي كه به وسيله . 25

  گرو طلبكار مي دهد در اصطالح حقوق تجارت چه نام دارد ؟

  د. قبض  ج. وارانت  ب. سهام  الف. اوراق قرضه  

  انبارهاي عمومي در چه سالي در ايران تاسيس شده است؟ .26

  1339د.   1388ج.   1340ب.   1382الف.   

  شود؟ موال محسوب مياكداميك از  وجز بهاداراوراق  .27

  غير منقولب.     الف. منقول  

  د. در حكم غير منقول    ج. در حكم منقول  

در اصطالح قانون بازار اوراق ،كاال داد و ستد گردديا تي و اختيار معامله مبتني بر اوراق بهادار آن قراردادهاي آبازاري كه در  .28

  بهادار چه ناميده ميشود؟

  زار ثانويهب. با    الف. بازار اوليه  

  د. بازار مشتقه    ج. بازار خارج از بورس  

  فرايند خريد اوراق بهادار از ناشر يا نماينده قانوني به ان و تعهد پرداخت وجه كامل ان طبق قرارداد چه نام دارد؟ .29

  ب. پذيره نويسي    الف. تعهد پذيره نويسي  

  د. سبد    ج. اعالميه پذيره نويسي  

  ه ظهر نويسان از چه طريفي امكانپذير مي باشد؟دعواي دارنده چك علي .30

  ب. دادگاه جزايي  الف. مراجعه به اجراي اسناد رسمي  

  هم جزايي   يهم دادگاه حقوق اجراي ثبتد. هم     قيج. دادگاه حقو  
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