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 تجار و معامالت تجارتی  -باب اول
 .تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار بدهد -۱ماده 

التجاره وی به فرزندش که صغیر است، ارث رسییده   تاجری فوت نموده و تمامی مال 4-

 شود؟   جا چه کسی تاجر محسوب می در این .شود و اموال مزبور توسط قیم اداره می
 4398آزاد        

 صغیر  .۴
 قیم .3

 .شوند نه صغیر و نه قیم تاجر محسوب نمی .۹
 هر دو .۱

 قانون تجارت ۴به استناد ماده  .است حیصح «3»ه نیگز. 

-3 به تجارت در ایران، صحیح است؟ بارات زیر در مورد اشتغال خارجیانیک از ع کدام
 5831 یسراسر

 .اتباع خارجه حق اشتغال به تجارت در ايران ندارند .۴

 .توانند به تجارت اشتغال يابند اتباع خارجه فقط با مشارکت اتباع ايران می .3

 .اتباع خارجه بدون محدوديت حق اشتغال به هر نوع تجارت در ايران دارند .۹

هايی که منعع خعاص وجعود     اتباع خارجه حق اشتغال به تجارت در ايران دارند مگر در زمینه .۱

 .دارد

 است حیصح «4» نهیگز. 

متمتع هسعتند،   رانياز حق اشتغال به تجارت در ا گانهیم اتباع ب.ق ۳6۴چه به موجب ماده  اگر

ممنعوع   یمععامالت تجعار   یاز اشعتغال بعه برخع    گانهیخاص اتباع ب نیقوان یلکن به موجب برخ

 :ک.موارد ر نياز ا یمالحظه بعض یبرا .هستند

  رانيوز هیئت ۴۹۴6موسسات حمل و نقل مصوب  نامه آيین  -

  ۴8/۴3/۴۹۴7قانون دالالن، مصوب  3ماده   - 

 38/۱/۴۹38مصوب  ،یکشور يیمایقانون هواپ ۳ماده   -

 ۴۹۹3و  ۴۹۹۴مصوب  مه،یب یها مربوط به شرکت یهانامهبيتصو  -

 ۴۹۹۱، مصوب یقانون بانکدار -

 ۴۹1۴کشور مصوب  یو بانک یقانون پول -

 3۴/۳/۴۹18مصوب  د،یصادرات تول قيقانون تشو یاصالح 8ماده  -

 ۴۹۱1بورس اوراق بهادار، مصوب  سیقانون تأس ۴3ماده  ۴بند  - 
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 ۴۹1۱مصوب  ،یدیتول یواحدها تیماده واحده قانون گسترش مالک  -

 .سعت یها نموجب تاجر شناخته شدن آن گانگانیاست اشتغال به معامالت مزبور توسط ب یهيبد
 (.کيماده  ۹ ادداشتي ،یکنون یحقوق، قانون تجارت در نظم ...و یلیدمرچ .ک.ر)

-3 4398 مشاوران                              یک از تعاریف زیر در مورد تاجر صحیح است؟  کدام

 .تاجر کسی است که شغل معمولی خود را انجام انواع معامالت سودآور قرار دهد .۴

 .تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار دهد .3

 .تاجر کسی است که شغل دائم خود را معامالت تجارتی سودآور قرار دهد .۹

 .تاجر کسی است که غیر از انجام معامالت تجارتی، به امر ديگری اشتغال نداشته باشد .۱

 قانون تجارت ۴به استناد ماده  .است حیصح «3» نهیگز. 

-4 4393مشاوران                                                                  ...های تجارتی مدیران شرکت

 .شوند کالً تاجر محسوب می .۴
 .شوند تاجر محسوب نمی .3

 .شوند های شخصی تاجر محسوب می در شرکت .۹

 .شوند های سرمايه تاجر محسوب می در شرکت .۱

 است حیصح «3» نهیگز.  

 .ک.ر) .تعاجر هسعتند   نعده يها نما شرکت است لذا آن یاز طرف و برا رانيمد یتجار تیفعال رايز
 (.قانون تجارت ۴ماده  هیحاش ،یکنون ی، قانون تجارت در نظم حقوق...دکتر محمد و ،یلیدمرچ

-8 4393مشاوران                                                                                         تاجر کیست؟ 

 .تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار دهد .۴

 .تاجر شخصی است که مبادرت به معامالت اموال غیرمنقول نمايد .3

 .تاجر کسی است که حتی يک مرتبه اقدام به خريد به قصد فروش نمايد .۹

 .تاجر کسی است که معامالت او برای رفع حوائج شخصی نباشد .۱

 قانون تجارت ۴به استناد ماده  .است حیصح «4» نهیگز. 

-6 4381وکالت       ...کسبه جزء

 .مشمول مقررات حقوق تجارت نیستند .۴

 .بازرگان به شمار آمده ولی از داشتن دفاتر تجاری معافند .3

 .باشند بازرگان محسوب شده و بدون استثناء مشمول همه تکالیف تجار می .۹

 .شوند آمدند، اما در حال حاضر ديگر تاجر تلقی نمی در گذشته بازرگان به حساب می .۱

 ت.ق 6و ۴به استناد مواد  .است حیصح «3» نهیگز. 



 9 قانون تجارت (ماده به مادهتست های طبقه بندی شده )

-7 4394وکالت   ...کارمند دولت که در خارج از وقت اداری اشتغال به تجارت دارد

 .شود تاجر محسوب می .۴

 .شود به هیچ وجه تاجر محسوب نمی .3

 .شود که تجارت شغل اصلی او باشد صورتی تاجر محسوب می در .۹

 .شود که تجارت با شغل اصلی او منافات نداشته باشد صورتی تاجر محسوب می در .۱

 اشخاص  یبعض نیاز قوان یبه موجب برخ .ت.ق ۴به استناد ماده  .است حیصح« 4» نهیگز

شتغال به تجعارت مطعابق قعانون    قضات از ا تیاز اشتغال به تجارت ممنوع هستند؛ مانند ممنوع

 .استخدام قضات

 :معامالت تجارتی از قرار ذیل است -۲ماده 

قصد فروش یا اجاره اعم از اینكیه تصیرفاتی   ه خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول ب .4

 .در آن شده یا نشده باشد

 .هر نحوی که باشده تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا ب .3

کمیسیون( و یا عاملی و همچنین تصدی  کاری ) العمل هر قسم عملیات داللی یا حق .3

شود از قبیل تسهیل معامالت  می هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد ه ب

 .ملكی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره

بیر اینكیه بیرای رفیع حیوائ        تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط .4

 .شخصی نباشد

 .عملیات حراجیه تصدی ب .8

 .های عمومی هر قسم نمایشگاهه تصدی ب .6

 .هر قسم عملیات صرافی و بانكی .7

 .معامالت برواتی اعم از اینكه بین تاجر یا غیر تاجر باشد .9

 .عملیات بیمه بحری و غیر بحری .8

کشتیرانی داخلیی ییا خیارجی و معیامالت      سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی .41

 .ها راجعه به آن

 یک از موارد زیر است؟   قانون تجارت کدام 3ماده منظور از معامالت برواتی در 4 -
 5891آزاد    

 .صدور، ظهرنويسی، ضمانت و قبولی برات .۴

 .هر قراردادی که برای ايفای تعهد پولی ناشی از آن برات صادر شده است .3

 .صدور، ظهرنويسی و ضمانت اسناد براتی .۹
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 .دار تنزيل اسناد براتی وعده .۱

 هیع قعانون تجعارت کل   3مندرج در ماده  یاز معامالت بروات منظور .است حیصح «4» نهیگز 

 .و ضمانت یسيظهرنو -یقبول -صدور یعنيو انتقال آن است  جادياقدامات مربوط به ا

 4381آزاد             :داللی معامالت اموال غیرمنقول3 -

 .شود مطلقاً عمل تجارتی محسوب نمی .۴

 .باشد از اعمال تجاری ذاتی می .3

 .باشد چه در چارچوب يک بنگاه و مؤسسه صورت پذيرد، تجارتی می چنان .۹

باشد و از جمله اعمال تجعارتی   چه توسط يک شرکت سهامی صورت پذيرد تجارتی می چنان .۱

 .شود تبعی محسوب می

 اتیع قسعم عمل  هعر  .قانون تجعارت  «3»ماده  «۹»به استناد بند  .است حیصح «3» نهیگز 

کعه   یسعات یبعه هعر نعوع تأس    یتصد نیو همچن یعامل اي( و ونیسیکم ) یکار العمل حق اي یدالل

 هیته ايکردن خدمه  دایپ اي یمعامالت ملک لیتسه لیاز قب شود یم  جاديامور ا یانجام بعض یبرا

  .رهیملزومات و غ دنیو رسان

 4396آزاد    ...منظور از معامالت برواتی معامالتی است که مورد معامله آن3 -

 .بروات باشد .۴

 .کاال باشد .3

 .که خريدار به جای وجه نقد برات بدهد کاال باشد، به شرط آن .۹

 .که طرفین معامله تاجر باشند کاال باشد، مشروط بر آن .۱

 برات انجام  یاست که رو یاعمال حقوق یمنظور از معامالت بروات .است حیصح «4» نهیگز

« و ضعمانت  یسع يظهرنو ،یصعدور ، قبعول   یعنع ي کنعد؛  یو انتقال آن را محقق م جاديو ا شود یم

 -378۹شعماره   یاصعرار  یرأ طبعق ( 6۴ص ...و اتیع حقعوق تجعارت، کل   ،ینیاسک عایدکتر رب .ک.)ر

 8معذکور در بنعد    یمنظور از مععامالت برواتع  ...»کشور  یعال وانيد یعموم هیئت ۴3/۳/۴۹۹۳

است که مورد معاملعه آن   یمعامالت گريو فروش بروات و به عبارت د ديقانون تجارت خر 3ماده 

 یبه جا داري، اگرچه خر دباش ربراتیغ يیایکه مورد معامله کاال و اش یو معامالت باشد یبروات م

 ویآرشع )« ...باشعد  یو عنوان آن معامالت اعتبار مع  شود یمحسوب نم یوجه نقد برات بدهد، بروات
 (.۹۴6، ص ۱۴سال  هان،یک یحقوق

 4393 یسراسر         العمل کار کدام گزینه نادرست است؟ در مقایسه میان دالل و حق4 -

 .هر دو تاجر هستند .۴

 .هر دو وکیل آمر هستند .3
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 .گردند هر دو اصوالً با حصول نتیجه مستحق اجرت می .۹

 .هستند وکالت هر دو در موارد سکوت قانون تجارت تابع مقررات راجع به .۱

 قعانون تجعارت هعر دو تعاجر محسعوب       3 ۀبعه اسعتناد معاد    رايز .است حیصح «3» نهیگز

مستحق اجرت هسعتند   جهیهر دو اصوالً با حصول نت .ق ۹6۳و  ۹۱8و به موجب مواد  شوند یم

قانون تجارت در موارد سکوت قانون تجارت، تابع مقعررات وکالعت    ۹۹1و  ۹18و به استناد مواد 

 .است

 4379قضاوت  کدام گزینه صحیح است؟ 8 -

 .گردد هر قسم معامالت صرافی و بانکی معامالت تجاری محسوب می .۴

 .گردد نمیهر قسم معامالت صرافی و بانکی معامالت تجاری محسوب  .3

 .گردد العمل کاری محسوب می هر قسم معامالت صرافی و بانکی حق .۹

 .گردد العمل کاری محسوب می هر قسم معامالت صرافی و بانکی معامالت تجاری و حق .۱

 قانون تجارت 3 ۀبه استناد ماد .است حیصح «4» نهیگز. 

 4378قضاوت  شود؟   کدام یک از معامالت ذیل تجارتی محسوب می 6 -

 .نمايد معامالتی که تاجر با غیرتاجر برای حوايج شخصی خود می .۴

 .معامالت غیرمنقول .3

 .خريد اوراق قرضه از شرکت سهامی عام .۹

 .ها معامالت بین بانک .۱

 قانون تجارت 3 ۀبه استناد ماد .است حیصح «4» نهیگز. 

 4398قضاوت   شود؟ یک از معامالت زیر تجارتی محسوب می کدام7 -

 خريد اوراق قرضه از شرکت سهامی عام .۴

 های دولتی و خصوصی معامالت بین بانک .3

 تحصیل يا خريد هر نوع مال غیرمنقول به قصد فروش .۹

 3 و ۴های  گزينه .۱

 ت و .ق ۱ ۀو معاد  ۹ ۀمعاد  ۴و بنعد   3 ۀمعاد  7و  3به موجب بند  .است حیصح «3» نهیگز

 .ت.ق.ا.ل 1۱ ۀماد
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-9                          کدام یک از موارد زیر معامله تجارتی محسوب است؟ 
 4376 یسردفتر  

 تسهیل و نقل و انتقال اموال غیرمنقول .۴
 تسهیل معامالت ملکی .3

 رهن اموال غیرمنقول .۹
 نقل و انتقال اموال ملکی .۱

 قانون تجارت 3به استناد ماده  .است حیصح «3» نهیگز. 

-8 4377 یسردفتر                  در حقوق فعلی ایران کدام یک از موارد زیر صحیح است؟  

 .شوند محسوب نمی« معامالت تجاری»ها، عملیات بانکی ديگر  با ملی شدن بانک .۴

 .شوند محسوب می« معامالت تجاری»ها، عملیات بانکی کماکان  با وجود ملی شدن بانک .3

 .شوند جر محسوب نمیهای ملی شده، تا بانک .۹

 .قانون تجارت، راجع به تجاری بودن عملیات بانکی ساکت است .۱

 قانون تجارت 3به استناد ماده  .است حیصح «3» نهیگز. 

-41 4391 یسردفتر                                                                   کدام گزینه صحیح است؟ 

صدور چک اگر از محلی به محل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتی نیست ولی اگر در همان مکعان   .۴

 .که صادر شده بايد تأديه گردد ذاتاً عمل تجاری است

 .صدور چک اگر از محلی به محل ديگر باشد، ذاتاً عمل تجارتی است .3

 .تجاری است صدور چک، درخصوص ضمانت صادرکننده، ظهرنويس و اعتراض در حکم سند .۹

 .ها و اعتراض تبعاً تجارتی است صدور چک درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنويس .۱

 قانون تجارت 3به استناد ماده  .است حیصح «3» نهیگز. 

-44 4393 یسردفتر                                               گردد؟  کدام مورد، تجارتی محسوب می

 .کمیسیون( و يا عاملی) یکارالعمل  هر قسم عملیات داللی يا حق .۴

 .تصدی به حمل و نقل از راه خشکی يا آب و هوا به هر نحوی که ممکن باشد .3

خريد يا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينکه تصرفاتی در آن شده  .۹

 .يا نشده باشد

 .هر سه مورد .۱

 قانون تجارت 3به استناد ماده  .است حیصح «4» نهیگز. 
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-43 4393 یسردفتر               .شود محسوب می ...کدام گزینه صحیح است؟ عملیات بیمه

 غیرتجارتی .۴
 بحری و غیربحری تجارتی .3

 قرارداد ارفاقی .۹
 بحری تجارتی و غیربحری غیرتجارتی .۱ 

 ریو غ یبحر مهیب اتیعمل .قانون تجارت 3ماده  ۳به استناد بند  .است حیصح« 3» نهیگز 

 .شود یمحسوب م یقانون تجارت معامله تجار 3به استناد ماده  یبحر

-43 4398وکالت  کدام مورد زیر در شمار معامالت تجارتی تبعی است؟  

 .های تجارتی کلیه معامالت شرکت .۴

 .عملیات بیمه بحری و غیربحری .3

 .رواتی اعم از اينکه بین تاجر و غیرتاجر باشدمعامالت ب .۹

 .العمل کاری و يا عاملی هرقسم عملیات داللی و حق .۱

 ت.ق ۹و 3به استناد مواد  .است حیصح« 4» نهیگز. 

-44 4396وکالت    های زیر صحیح نیست؟ کدام یک از گزینه

 .شود، عمل تجاری است ماشینی که به قصد اجاره معاوضه می .۴
 .جهت تبديل به کفش به قصد فروش تجاری نیستخريد چرم  .3
 .است هرگاه کسی قالی بخرد برای منزل خود و بعد از مدتی آن را بفروشد عمل تجاری .۹
 .خريد کتاب به قصد فروش آن عمل تجاری است .۱

 بعه حمعل و نقعل از راه     یتصعد  .ت.ق 3معاده   ۴به موجب بنعد   .است حیصح «3» نهیگز

 یقعانون تجعارت معاملعه تجعار     3که باشعد بعه اسعتناد معاده      یهوا به هر نحو ايآب  اي یخشک

 .شود یمحسوب م

-48 4396وکالت    ...یمعامالت بروات

 .تجاری است اًذات .۴
 .تجاری است اًمطلق .3
 .وقتی بین تجار باشد تجاری است .۹
 .صحیح است 3و  ۴گزينه  .۱

 بخعرد و   یمنزل خعود قعال   یبرا یکس اگر .ت.ق 3به استناد ماده  .است حیصح «4» نهیگز

قعانون   3معاده   ۴که به استناد بنعد   ستین یعمل تجار لیدل نيآن را بفروشد به ا یپس از مدت
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 ععا یدکتعر رب  .ک.ر) .وجعود داشعته باشعد    لیتحصع  اي ديخر نیح دياجاره با ايتجارت قصد فروش 
 (.6۱ص  ات،یحقوق تجارت، کل ،ینیاسک

قانون تجارت مقرر داشته معیامالت غیرمنقیول بیه هییه وجیه تجیارتی        4ماده  46-

 ...های معامالت ملكیی  توان گفت که فعالیت بنگاه براین اساس می ...شود محسوب نمی
 4391ن مشاورا                                                                                                                  

 .تجارتی نیست .۴

 .اگر با خريد و فروش ملک همراه باشد تجارتی است .3

 .تواند تجارتی باشد می .۹

 .تجارتی هست .۱

 قانون تجارت 3ماده  ۹به استناد بند  .است حیصح« 4» نهیگز. 

 یاز اعمال تجعار  یمعامالت ملک لیو تسه یبه جهت دالل یمعامالت ملک یها بنگاه تیفعال رايز 

 یکننعد تجعار   یمع  رمنقعول یکه اقدام بعه معاملعه معال غ    ۀو فروشند دارياست و عمل خر یذات

 .باشد ینم

-47 4394مشاوران      ...ای مربوط به اموال غیرمنقول معامالتی است که ارائه خدمات بیمه

 .به هیچ وجه تجارتی نیستند .۴

 .تجارتی هستند .3

 .فقط اگر از سوی تاجر صورت گیرد تجارتی هستند .۹

 .اگر با خريد و فروش ملک همراه باشند تجارتی نیستند .۱

 عمل  مه،یب اتیقانون تجارت هر نوع عمل 3ماده  ۳طبق بند  رايز .است حیصح« 3» نهیگز

 یتلق یرتجاریرا غ رمنقولیقانون تجارت که معامالت اموال غ ۱و ماده  شود یمحسوب م یتجار

 .است رمنقولیکرده راجع به نقل و انتقال اموال غ

-49                                                  ...داللی معامالت اموال غیرمنقول
 4393مشاوران          

 .باشد از اعمال تجارتی ذاتی می .۴
 .شود مطلقاً تجارتی محسوب نمی .3

 .باشد چه در چارچوب يک بنگاه و مؤسسه صورت پذيرد تجارتی می چنان .۹

باشد و از جمله اعمال تجعارتی   چه توسط يک شرکت سهامی صورت پذيرد تجارتی می چنان .۱

 .شود تبعی محسوب می

 قانون تجارت 3ماده  ۹به استناد بند  .است حیصح «4» نهیگز.  
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به هعر نعوع    یتصد نیو همچن یعامل اي( و ونیسیکم ) یکار العمل حق اي یدالل اتیقسم عمل هر

کردن  دایپ اي یمعامالت ملک لیتسه لیاز قب شود یم  جاديامور ا یانجام بعض یکه برا یساتیتأس

 .رهیملزومات و غ دنیو رسان هیته ايخدمه 

-48 4394مشاوران                                        شود؟  یک معامالت تجاری محسوب نمی کدام

 عملیات جراحی .3 معامالت غیرمنقول .۴
 معامالت منقول .۱ عمیات صرافی و بانکی   .۹

 قانون تجارت ۱و  3به استناد مواد  .است حیصح« 4» نهیگز. 

-31 4394مشاوران                                                                                        ...صدور سفته

 .شود تجارتی محسوب میکه به منظور امور تجارتی باشد، ذاتاً   صورتی در .۴
 .شود چه توسط تاجر صورت گرفته باشد، ذاتاً تجارتی محسوب میچنان .3

 .شود که از محلی به محل ديگر باشد، تجارتی محسوب می  صورتی در .۹

 .شود چه توسط تاجر صورت گرفته باشد، تبعاً تجارتی محسوب میچنان .۱

 اسعت   یرتجاریغ اي یصدور سفته ذاتاً عمل تجار که نيدر مورد ا .است حیصح« 4» نهیگز

فقط مععامالت بعرات    یاسناد تجار نیاست که در ب نياختالف نظر وجود دارد، لکن نظر غالب ا

 .( استی)حکم یذات یقانون تجارت عمل تجار 3ماده  8به استناد بند 

-34 4394مشاوران                                                                        ...داللی اموال غیرمنقول

 .شود عملیات تجاری محسوب نمی .۴
 .عملیات تجاری ذاتی است .3

 .که در چارچوب بنگاه يا مؤسسه صورت پذيرد، عملیات تجاری حکمی است درصورتی .۹

 .عملیات تجاری تبعی است .۱

 صعرفنظر از موضعوع    یقانون تجارت دالل 3ماده  ۹استناد بند  به .است حیصح «3» نهیگز

کعه   شود یمحسوب م یعمل تجار یدرصورت یمعامالت ملک لیاست تسه یذات یآن عمل تجار

 .ردیو در قالب مؤسسه و بنگاه انجام گ یبه صورت تصد

-33 4378قضاوت  شود؟   کدام یک از اسناد ذیل تجاری محسوب می

 .برات .3   .اوراق قرضه .۴

 .هرسه .۱   .سهام .۹

 ت.ق.ا.ل 1۱ت و .ق 3 ۀماد 8به استناد بند  .است حیصح «3» نهیگز 
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-33 4378قضاوت  کدام عبارت غلط است؟  

صورتی که معامله به جهتی از جهعات قعانونی فسعخ شعود دالل مسعتحق اجعرت نیسعت         در .۴

 .هرچند فسخ قرارداد مستند به او نباشد

 .مقررات قانون تجارت در باب اسناد در وجه حامل شامل اسکناس نیست .3

 .شود العمل کاری معامله تجارتی محسوب می هر قسم عملیات داللی يا حق .۹

است مگر در معواردی کعه در قعانون تجعارت اسعتثناء       وکالتقرارداد حمل و نقل تابع مقررات  .۱

 .گرديده است

 ت.ق ۹۹۱،۹13،۹78، 3 ۀماد ۹به استناد بند  .است حیصح« 4» نهیگز. 

-34 4381آزاد    :های تجاری مدیران شرکت 

 .کنند شوند چون به نام خود عمل می تاجر محسوب می .۴

 .کنند شوند چون به نام ديگری عمل می تاجر محسوب نمی .3

 .کنند شوند چون به نام خود و به حساب خود عمل می تاجر محسوب می .۹

 .کنند شوند چون به نام خود و به حساب ديگری عمل می تاجر محسوب نمی .۱

 قانون تجارت 3به استناد ماده  .است حیصح« 3» نهیگز. 

 تعوان  ینمع  نيبنابرا کنند یاقدام م یبه نام و به حساب شرکت تجار یتجارت یها شرکت رانيمد 

 .آن را تاجر محسوب کرد

تجیارتی محسیوب    ها اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی از آنه معامالت ذیل ب -۳ماده 

 :شود می

 .ها کلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانک .4

 .نماید کلیه معامالتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائ  تجارتی خود می .3

که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر بیرای امیور تجیارتی اربیاب خیود       کلیه معامالتی .3

 .نماید می

 .های تجارتی کلیه معامالت شرکت .4

 های سهامی در چه صورتی تجاری است؟ موال منقول بین شرکتمعامله راجع به ا4 -
 5838 یسراسر

 در هر صورت .۴

 .ها تجاری باشد که موضوع يکی از آن  صورتی فقط در .3

 .ها تجاری باشد که موضوع يکی از آن  صورتی فقط در .۹

 .حقی غیرمالی است و قابل انتقال به سهامدار شرکت و غیرسهامدار است .۱



 51 قانون تجارت (ماده به مادهتست های طبقه بندی شده )

 اصعال    حعه يال 3قعانون تجعارت و معاده     ۹ماده  ۴به استناد بند  .است حیصح «4» نهیگز

 .قانون تجارت

 4377 یسردفتر                                                              ...معامله بین تاجر با غیرتاجر3- 

 .باشد در صورتی که برای رفع حوائج تجارتی تاجر باشد تجارتی می .۴

 .باشد تجارتی می .3

 .تجارتی نیست .۹

 .باشد تحت شرايط قراردادی تجارتی می .۱

 قانون تجارت ۹به استناد ماده  .است حیصح «4» نهیگز. 

                               حقوق تجارت ایران بر چه نظامی استوار است؟ 3 -
 4377 یسردفتر      

 شخصی و موضوعی .3  شخصی .۴

 نه شخصی و نه موضوعی .۱ موضوعی  .۹

 قانون تجارت ۹به استناد ماده  .است حیصح «4» نهیگز. 

 4393 یسردفتر                                            ...های تجارتی، معامالت بین شرکت ۀکلی4 -

 .شود تجاری محسوب می .۴

 .شود تجاری باشد، تجاری محسوب میامور اگر برای  .3

 .گردد اگر برای امور مدنی باشد، مدنی محسوب می .۹

 .شود به استثناء اموال غیرمنقول تجاری محسوب می .۱

 قانون تجارت ۱و  ۹به استناد ماده  .است حیصح« 4» نهیگز. 

 یسیردفتر                               ...معیامالت تجیارتی تبعیی   کدام گزینه صحیح است؟ 8 -

4393 
 .گردد معامالت کالً تجارتی محسوب می .۴

 .گردد ها تجارتی محسوب می به اعتبار تاجر بودن متعاملین يا يکی از آن .3

 .بستگی به نوع معامله دارد که تجاری يا غیرتجاری محسوب گردد .۹

 .بستگی به قصد و اراده طرفین دارد که تجاری يا غیرتجاری محسوب گردد .۱

 قانون تجارت ۹به استناد ماده  .است حیصح «3» نهیگز. 

 4393وکالت    بین دو تاجر ۀمعامل6- 

 .در هر حال تجاری خواهد بود .۴

 .در هر حال تجاری خواهد بود به استثنای اموال غیرمنقول .3
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 .در هر حال تجاری خواهد بود به استثنای اموال منقول .۹

 .تجاری خواهد بودصورتی که مربوط به حوائج شخصی تاجر باشد  فقط در .۱

 ت.ق ۱و  ۹به استناد مواد  .است حیصح «3» نهیگز. 
 4393وکالت   کدام عمل جزء اعمال تجارتی تبعی محسوب می شود؟-7
 معامله اجزاء يا خدمه تاجر برای امور تجارتی تاجر .۴

 سیس و به کار انداختن هر قسم کارخانهأت .3

 تصدی به حمل و نقل .۹

 معامالت برواتی .۱

 ت.ق ۹به استناد ماده  .است حیصح« 3» نهیگز. 

 کدام مورد در خصوص خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای جهزیه دختر خیود از مغیازه   -9

 88 وکالت      فروشی، صحیح است؟ خرده

 .چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود، مشمول عمل تجاری است .۴

 .در صورتی که فروشنده تاجر باشد، عمل تجاری است .3

 .شود عمل تجاری محسوب می .۹

 .به هیچ وجه تجاری نیست .۱

 داردیمع  انیع قعانون تجعارت کعه ب    ۹معاده   ۴با توجعه بعه بنعد     .است حیصح «4» نهیگز 

 :شودیمحسوب م تجارتی هااز آن یکي اي نیبه اعتبار تاجر بودن متعامل ليمعامالت ذ»

اشعتباه بعه وجعود     نايع  است ممکن «...هاتجار و کسبه و صرافان و بانک نیمعامالت ب هیکل .۴

شعود   یتلقع  تجاری هامعامالت آن هیکل شوندیتاجر محسوب م املهکه چون دو طرف مع ديایب

تجار ثابعت شعود    نیاگر معامالت ب باشدیم ۹قانون تجارت که مخصص ماده  1طبق ماده  یول

چون تاجر مورد نظر  زین جانيدر ا ،شودیمحسوب نم یتجار ست،ین یکه مربوط به امور تجارت

 .ستین یوجه تجار چیعمل به ه نيداده پس ا مدختر خود انجا هيزیجه یمعامله را برا

-38 کدام مورد در خصوص معامله تاجر یا غیرتاجر، صحیح است؟
 4386وکالت 

 تجاری نیست.. به هیچ عنوان ۴

 . برای تاجر در هر حال، تجاری است.3

 . برای تاجر، اگر برای امور تجاری او باشد، تجاری است.۹

 . در هر حال، تجاری است.۱

  اعتبعار تعاجر بعودن    ه مععامالت ذيعل بع    ق.ت ۹ معاده مطعابق  صحیح اسیت.  « 3»گزینه

 شود: تجارتی محسوب می ها متعاملین يا يکی از آن



 59 قانون تجارت (ماده به مادهتست های طبقه بندی شده )

 ؛ها بین تجار و کسبه و صرافان و بانک کلیه معامالت .۴

 ؛نمايد ا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود میبکلیه معامالتی که تاجر  .3

 ؛نمايد که اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می کلیه معامالتی .۹

 های تجارتی. معامالت شرکت هیکل .۱

 .شود وجه تجارتی محسوب نمی هیهه بغیرمنقول معامالت  -۴ماده 

شیود   که معامالت غیرمنقول تجارتی محسوب نمی قانون تجارت 4ماده با توجه به  -4 

و سیتد   شیود  داد  همان قانون که کلیه معامالت تاجر، تجارتی محسوب میی  8ماده و 

 4398آزاد  یک مال غیرمنقول میان دو شرکت تجارتی   

 .ها ثبت شود تجارتی نیست ولی بايد در دفاتر تجارتی شرکت .۴

 .باشد ها در دفاتر تجارتی نمی تجارتی نیست و نیازی به ثبت آن .3

 .معامالت مزبور ذاتاً تجارتی است .۹

 .ها تجارتی است معامالت مزبور به تبع تاجر بودن شرکت .۱

 قانون تجارت ۱به استناد ماده  .است حیصح« 4» نهیگز. 

 4398وکالت  باشد؟   نمی صحیح ذیل عبارات از یک کدام-3   

 .شود می محسوب تجاری غیرمنقول اموال انتقال و نقل تسهیل .۴
 .شود انجام تجار بین آنکه ولو شوند نمی محسوب تجاری غیرمنقول معامالت .3

 عمعل  محعدود،  مسعئولیت  بعا  هعای  شرکت توسط اجاره يا فروش منظور به ساختمان، احداث .۹

 .است تجاری
 .شود می محسوب تجاری فروش قصد به تاجر، توسط آن تفکیک و اراضی خريد .۱

 ها مصعوب   قانون تملک آپارتمان 1و ماده  .ت.ق ۱به استناد ماده  .است حیصح «4» نهیگز

قانون تجارت  30موضوع ماده  یها انواع شرکت» :ها قانون تملک آپارتمان 1ماده  مطابق .۴۹۱۹

فروش  اياجاره  اي شهیپ ايکه به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت 

 «.ممنوعند یساختمان یبه کارها رمربوطیغ یمعامالت بازرگان رياز انجام سا شود یم لیتشک

                                          کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟ -3 
 4379 یسردفتر       

 .شود معامالت اموال غیرمنقول در هیچ صورت تجاری محسوب نمی .۴

 .شود معامالت اموال غیرمنقول اگر بین دو تاجر باشد تجاری محسوب می .3

 .شود معامالت اموال غیرمنقول اگر به قصد فروش باشد تجاری محسوب می .۹

 .شود معامالت اموال غیرمنقول در هر حال تجاری محسوب می .۱
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 قانون تجارت ۱به استناد ماده  .است حیصح «4» نهیگز. 

کلیه معامالت تجار تجارتی محسوب است مگر اینكه ثابت شود معامله مربیوط   -۵مااده  

 .امور تجارتی نیسته ب

 4399آزاد    ...معامالت تاجر تجارتی محسوب -4 

 .شود، حتی اگر غیرتجارتی بودن آن توسط طرف تاجر اثبات شود می .۴

 .چه طرف تاجر غیرتجارتی آن را ثابت کندشود، چنان نمی .3

 .شود می .۹

 .شود نمی .۱

 یاماره قانون کي .ت.ق 1 ماده .قانون تجارت 1 ۀبه استناد ماد .است حیصح «3» نهیگز 

کرده است که قاعدتاً اثبات خالف آن، مطابق  ینیب شیبودن معامالت تجار پ یبر تجار یمبن

قانون  .ک.ر) .است که اظهارات او خالف ظاهر )اماره( است یبرعهده کس یدادرس نيیقواعد آ
 (.قانون تجارت 1 ۀماد ليذ ...و یلیمحمد دمرچ ،یکنون یتجارت در نظم حقوق

  :كه ثابت شودتجار، تجارتی محسوب است مگر این معامالت ۀکلی-3 
 4391قضاوت                                                                                                                     

  .معامله مربوط به امور تجارتی نیست .3  .شخص تاجر نیست .۴

 .در قالب چک باشد .۱   .معامله مربوط به مال منقول باشد .۹

 ت.ق 1به استناد ماده  .است حیصح« 3» نهیگز. 


