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 تنظيم بيع تجارتي حاكم است ؟در كداميك از گزينه هاي زير . 1

  .اصوال مقررات قانون تجارت حاكم بر اصول بيع تجارتي است . الف  

  .د نعالوه بر اصول قانون مدني قوانين مخصوص وعرف وعادت تجارتي قواعد بيع تجارتي را تنظيم مي كن . ب  

  .تنظيم قراردادهاي تجارتي اصوال عرف وعادت تجارتي صرفا حاكم است در . ج  

  .تنظيم قراردادهاي تجارتي صرفا مقررات قانون مدني حاكم است در . د  

  دهاي تجارتي بين المللي به چه معناست ؟در اصطالح قراردا اينكوترم. 2

  .چنانچه اختالفي بين خريدار وفروشنده رخ دهد به عرف وعادت در تجارت بين الملل محدود است قرار مي گيرد . الف  

  .كوترم همان قراردادهاي خريدوفروش تجارتي تابع اصول كلي قانون مدني وتجارت مي باشندنيا. ب  

  نكوترم در روابط تجارتي خريدار وفروشنده بر عهده خريدار است وفروشنده در آ ن دخالتي ندارد يا . ج  

  صرفا تنظيم كننده قرارداد تجارتي اظهارات فروشنده مورد استناد قرار مي گيرد . د  

  بيعانه در كداميك از معامال ت شناخته نشده است ؟. 3

  .خته شده است بيعانه صرفا در معامالت بيع كار شنا. الف  

  .بيعانه در فروش نسيه مورد شناسايي قرارگرفته است . ب  

  .بيعانه در فروش با حق استرار شناخته نشده است . ج  

  .بيعانه در فروش نقدي يا تحويل فوري شناخته نشده است . د  

  پيش بيني شده است ؟ بورسكداميك از انواع داللي به موجب قانون  . 4

  داللي معامالت تجارتي          . ب  داللي معامالت ملكي    . الف  

  خواروبار و امور شهري . د    كار گزار     . ج  

  دالل حق دارد مخارجي را كه براي انجام معامله محتمل شده است مطالبه كند مشروط به اينكه؟. 5

  .دالل وظايف خود را بدون تعدي وتفريط انجام دهد  . الف  

  .شرط شده باشد دالل مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو معامله سر نگيرد  . ب  

  .شرط شده باشد ومعامله انجام شده باشد . ج  

  .معامله انجام شده باشد وهر دو طرف معامله حق الزحمه را تعيين كنند  . د  

  طرف معامله قرار گيرد ؟ حق العمل كار در چه موردي مي تواند خود شخصاً. 6

  .بورسي يا بازاري دارند يا چيزي كه مامور به فروش بوده است مظنهدرمورد معامالتي كه نيازي به . الف  

  .حق العمل كار در هيچيك از معامالت نمي تواند شخصا طرف معامله قرار گيرد . ب  

  .مر وبه حساب آمر انجام مي گيرد آحق العمل كار صرفا به دستور  . ج  

  .مر دستور مخالف داده مي تواند شخصا معامله را قبول كند آدر بعضي از موارد كه  . د  
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  فرستنده كاال مطابق قانون تجارت ايران در چه زماني مي تواند مال التجاره را از متصدي حمل ونقل مسترد دارد ؟ . 7

  .استرداد مال التجاره از طرف فرستنده در قانون تجارت ايران پيش بيني نشده است  . الف  

  .استرداد مال التجاره از جانب فرستنده امكانپذير نيست از طرف متصدي مسترد مي شود  . ب  

  .استرداد مال التجاره از جانب فرستنده در هر زماني از ازل خود بر گردد مسترد مي شود  . ج  

  وي وقتي كه مال التجاره در دست متصدي حمل ونقل است با پرداخت مخارج متصدي وخسارات وارده به . د  

چنانچه مباشر حمل كاال شخصي غير از متصدي حمل طرف قراردادباشد كداميك در خسارات وارده در مقابل صاحب كاال . 8

  ؟ هستندمسئول 

  مباشر ومتصدي هر كدام بطور تضامي مسئولند  . الف  

  صرفا مباشر مسئوليت دارد  . ب  

  مباشر ومتصدي بصورت مساوي مسئوليت دارند  . ج  

  حمل ونقل  متصدي . د  

  چه موقع قائم تجارتي مي تواند نماينده تجارتي انتخاب كند ؟ . 9

  .هر زمان كه اراده كند مي تواند نماينده داشته باشد  . الف  

  .تا وقتي كه رئيس تجارتخانه به اواجازه داده باشد  . ب  

  .بدون اذن رئيس تجارتخانه با مسئوليت خود  . ج  

  .قائم مقام تجاري در هيچ موردي نمي تواند نماينده معين كند  . د  

  مي كند ؟ تاجري كه از تاديه قروض تجاري معسر باشد جهت اقامه دعوي چه نوع دادخواستي را تنظيم . 10

  .دادخواست اعسار ولو اينكه توانايي پرداخت قروض را نداشته باشد  . الف  

  دادخواست تفكيك اموال ودارايي  . ب  

  دادخواست توقف ولو اينكه موقع تقديم دادخواست تاجر نباشد  . ج  

  اگر موقع دادخواست تاجر نباشد دادخواست اعسار . د  

  در حقوق تجارت ايران نوع طلب چه تاثيري در اعالم ور شكستگي دارد ؟ . 11

  .       تاثيري در اعالم ور شكستگي ندارد  . الف  

  م ور شكستگي مي شود صرفا طلب تجاري موجب اعال . ب  

  .صرفا طلب مدني موجب ور شكستگي مي شود  . ج  

  .تاثير مثبت در اعالم ورشكستگي دارد  . د  
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اعتراض نسبت به حكم اعالن ور شكستگي توسط تاجر ور شكسته وافراد مقيم ايران  وخارج از كشور به ترتيب چه مدتي  . 12

  بايد انجام شود ؟

  و يك ماه ودوماه 10 . ب        روز  40و30و20 . الف  

  روز ودوماه  20 . د    ويك ماه         20و10 . ج  

  ازنظر حقوقدانان فرانسه بويژه ريپرت كداميك جز شرايط ور شكستگي مي باشند ؟ . 13

  سلب قدرت پرداخت ،تاجر وغير تاجر   . الف  

  توانايي پرداخت ، اصل بهره مندي  . ب  

  عدم توانايي پرداخت و تاجر بودن        . ج  

  تاجر بودن وغير تاجر بودن ،داشتن دفاترتجارتي . د  

 قاعده كلي حال شدن قروض موجل ورشكسته كداميك از موارد زير را شامل نمي شود ؟. 14

  طلبكاران فاقد امتياز . ب  طلبكاران داراي وثيقه          . الف  

  طلبكاران فاقد وثيقه  . د  طلبكاران مشكوك             . ج  

  هر كس نسبت به تاجر ور شكسته دعوايي از منقول وغيرمنقول داشته باشد بايد دعواي خود را عليه چه كسي اقامه كند ؟ . 15

  دعواي منقول در دادگاه ور شكسته وغير منقول در دادگاه محل مال  . الف  

  قول را عليه ورشكسته اقامه كند دعواي منقول وغيرمن . ب  

  دعواي منقول وغير منقول هر دودرمحل اقامت خواهان رسيدگي مي شود  . ج  

  دعواي منقول وغيرمنقول بايد بر مدير تصفيه اقامه كند  . د  

اشد از يگري خريداري كرده وعين آن موجود است چنانچه قيمت آن پرداخت نشده بدورشكسته به حساب  كااليي كه تاجر . 16

  طرف كداميك قابل استرداد  است ؟ 

  .كسي كه به حساب او آن مال را خريداري كرده است . الف  

  .از طرف فروشنده كه قيمت كاال را وصول نكرده است  . ب  

  .از طرف عامل وحق العمل كار كه تاجرورشكسته است  . ج  

  .ازطرف دالل معامله كه ضامن است  . د  

چنانچه شخصي عالما وبه نفع تاجرورشكسته تمام يا قسمتي از اموال منقول يا غير منقول وي را نگهداري  يا مخفي كنند  . 17

           مطابق قانون تجارت ايران به چه مجازاتي محكوم مي شوند؟                                                                         

  مجازات خيانت در امانت  . ب  ت ور شكسته به تقيصر      مجازا . الف  

  مجازات خيانت در امانت وجعل عنوان . د  ورشكسته به تقلب                . ج  
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در چه صورتي قابل فسخ انجام شده، از اداي دين يا ضرر به طلبكارها  براي فراركه تاريخ توقف  معامالت تاجر متوقف قبل از .18

  است ؟

  معامله پيش از سدس حين المعامله باشد      . فال  

  در صورتي كه ثابت شود فراراز دين بوده باطل است  . ب  

  معامالت تاجر قبل از تاريخ توقف صحيح است  . ج  

  معامله بيش از ربع قيمت حين المعامله باشد  . د  

  صلح محاباتي يا هبه وهرنقل وانتقال بال عوض تاجر بعداز توقف چه اثري دارد ؟ . 19

  .باطل وبال اثراست. ب  .صلح بالعوض وهبه بالعوض صحيح است . الف  

  .نفوذ وعدم نفوذ آن به نظر مدير تصفيه است . د  .با تنفيذ طلبكاران هم قابل فسخ است . ج  

  زماني محقق ميگردد؟اعاده اعتبار تاجرورشكسته چه . 20

  تاجرورشكسته اعاده اعتبار نمي شود . الف  

  ساله است 10اعاده اعتبارمستلزم گذشت زمان  . ب  

  بارسيدگي دادگاه وصدور حكم اعاده اعتبار  . ج  

  جلب رضايت طلبكاران اعاده اعتبار محقق ميشود با صرفا  . د  

قروض وياساير تعهدات نقدي اوحاصل شده ،توقف خود را به دادگاه محل  اگرتاجردرظرف سه روز از تاريخ وقفه كه در تاديه. 21

  كند دادگاه چه حكمي صادر مي كند؟ناقامت اظهار 

  ورشكسته به تقلب به اختياردادگاه . ب  ورشكسته به تقصيربه اختياردادگاه    . الف  

  . تاثيري ندارد. د  صرفا ورشكسته به تقلب               . ج  

  ياتقصير مي باشد؟ تقلبورشكستگي قابل تعقيب بعنوان ورشكسته به  اعالم قبل از تاجر آيا. 22

 قبل از اعالم ورشكستگي قابل تعقيب است  ،بله . الف  

  صرفا بعنوان ورشكسته به تقلب قابل تعقيب است  ،بله . ب  

  اصوال تاجرقبل ازاعالم ورشكستگي قابل تعقيب است  . ج  

  تعقيب شود بعنوان ورشكسته به تقصير ياتقلب  ستگي صادر وبعداًاول حكم ورشك، خير . د  

  مدير تصفيه درچه مواردي مي تواند تاجر ور شكسته رابعنوان ورشكستگي به تقصيرتعقيب كند ؟. 23

  ورشكستگي به تقصيرقابل تعقيب توسط مدبر تصفيه نيست  . الف  

  . صالح بداندرتصفيه تاجرورشكسته به تقصيرزماني قابل تعقيب است كه مدي . ب  

  پس ازتصويب اكثريت طلبكاران حاضر  . ج  

  پس ازتصويب دارندگان نصف طلب ورشكسته  . د  
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  قرارتوقيف تاجرورشكسته درچه صورتي صادرمي شود ؟  . 24

   . خواهد، جلوگيري نمايد ميچنانچه معلوم شود به واسطه اقدامات خود ازاداره تصفيه شدن عمل ورشكستگي  . الف  

  وقتي مستثنيات دين دراختياروي قرار گرفته واستفاده كند  . ب  

  .توقيف تاجرورشكسته به موجب آيين دادرسي غيرقانوني مي باشد . ج  

  . كند صرف صدور حكم ورشكستگي براي اينكار كفايت مي . د  

  ست؟اقانون اداره تصفيه ورشكستگي تصميم گيري راجع به ادامه جريان كاربازرگاني تاجرورشكسته چگونه 27به موجب ماده . 25

  درهرحال بستانكاران تصميم گيري مي كنند . الف  

  به پيشنهادبستانكاران وتصميم اداره تصفيه  . ب  

  به پيشنهاد اداره تصفيه وتصميم اكثريت بستانكاران . ج  

  صرفا اداره تصفيه به تنهايي تصميم گيري نمي كند  . د  

  دركداميك از موارد زير تاجربعنوان ورشكسته به تقلب محسوب مي شود ؟ . 26

  .اگر يكي از طلبكارهاراپس ازتاريخ توقف برسايرين ترجيح داده وطلب اوراپرداخته باشد . الف  

  رف معامالت موهوم كرده باشددرصورتيكه تاجرنسبت به سرمايه خودمبالغ عمده اي ص . ب  

  وقتي كه تاجردفاترتجاري را مفقود ياقسمتي ازدارايي خود رامخفي يابا معامالت صوري ازبين ببرد . ج  

  اگر به  حساب ديگري بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهد كرده باشد . د  

درصورت اختالف بين اداره ثبت واداره تصفيه براي فروش اموال با وثيقه يا بدون وثيقه ورشكسته نظر كداميك مقدم براي  . 27

  فروش مي باشد؟

  اداره ثبت  . ب  درصورت اختالف دادگاه تعيين مي كند . الف  

  اداره تصفيه. د  بانظر دادگاه و اداره ثبت . ج  

  ور شكسته به صورت اختصاري انجام ميشود؟ درچه صورتي تصفيه امور تاجر . 28

  رسيدگي به امور تاجرورشكسته اصوال اختصاري انجام مي شود . الف  

  وقتي كه حاصل فروش اموال ور شكسته كافي براي پرداخت هزينه ور شكستگي نباشد . ب  

  وقتي كه حاصل فروش اموال ورشكسته كافي براي پرداخت هزينه ورشكستگي باشد  . ج  

  باپيشنهاد طلبكاران وتصويب اداره تصفيه وموافقت ورشكسته انجام مي شود . د  

  انعقاد قراردادارفاقي به ترتيب باتاجرورشكسته به تقلب وتاجرورشكسته به تقصير چگونه است ؟. 29

   .است نافذ تاجر دو هر قرارداد ارفاقي با. الف  

   .نيست نافذ تاجر دو هر با ارفاقي قرارداد. ب  

  .شود ورشكسته به تقلب منعقد مي تاجر با قرارداد. ج  

   .ورشكسته به تقصير ممكن است تاجر ولي با شود ورشكسته به تقلب منعقد نمي تاجر با . د  
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  چه مرجعي صالحيت تصديق قراردادارفاقي دارد؟. 30

  تاجرورشكسته . د  دادگاه    . ج  هيات طلبكاران  . ب  اداره تصفيه  . الف  
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