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  در نظم تطبیقیحقوق تجارت ب شرح ساده و فرموالسیون ابا کت 
 

                                                           
رسد میبه نظر لذا  «متصدی حمل و نقل»و نه از مسئولیت  پرسیدهسوال  «کنندهحمل»فقط از مسئولیت  مذکور با این توضیح که تست - 1

انطباق بیشتری با قوانین تجاری و مدنی دارند که شرح   2و   3های گزینه اعالمی سازمان سنجش مواجه با اشکال است و به ترتیب گزینه
 خواهد آمد. dr.ali.fallah   @dr_ali.fallah@هایهای تصویری اینستاگرام به نشانیدر فایل هاآن

 باشد.به جهت اینکه وجود ناظرِسهامدار شرط صحت است، ناصحیح می 4با این توضیح که گزینه  - 2

 قطعا   شرکا و پرداخت نقدی آنان گردد مستلزم اتفاق آراست وتمام اگر افزایش سرمایه منجر به افزایش تعهدات با این توضیح که  - 3
که البته  2گزینه ای نداشته است لذا نحوه افزایش اشارهسوال به طور مطلق آمده و به باشد ولی از آنجا که صحیح تواند مینیز  4گزینه 
 اعالم شده است.صحیح توسط سازمان سنجش های سهامی مصداق دارد در خصوص شرکتبیشتر 

 تواند صحیح باشد.می 3الیحه اصالحی نیز به عنوان یک استثنای بسیار نادر در نظر گرفته شود گزینه  143با این توضیح که اگر ماده  -4

4گزینه  منطبق با ص54 وص58 کتاب شرح ساده و فرموالسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی.1  14سوال    

کتاب شرح ساده و فرموالسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی.  47و  33منطبق با ص 1گزینه    42سوال  

کتاب شرح ساده و فرموالسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی.  169منطبق با ص 1گزینه    43سوال  

کتاب شرح ساده و فرموالسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی.  144منطبق با ص 4گزینه    44سوال  
2گزینه  منطبق با ص162 و 280  کتاب شرح ساده و فرموالسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی. 2  45سوال  

کتاب شرح ساده و فرموالسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی 267تا  265ص منطبق با  3گزینه    46 سوال 

کتاب شرح ساده و فرموالسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی 169و  168ص منطبق با  1گزینه    47سوال  

کتاب شرح ساده و فرموالسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی.  315منطبق با ص 3گزینه    48سوال  

 49سوال   2گزینه  منطبق با ص 168 و 169 کتاب شرح ساده و فرموالسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی3

کتاب شرح ساده و فرموالسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی.  351منطبق با ص 2گزینه    50سوال  

 51سوال  4گزینه  کتاب شرح ساده و فرموالسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی. 384و  398منطبق با ص

کتاب شرح ساده و فرموالسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی.  467منطبق با ص 1گزینه     52سوال 

کتاب شرح ساده و فرموالسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی.  447منطبق با ص 4گزینه     53سوال 

1گزینه  4کتاب شرح ساده و فرموالسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی. 413منطبق با ص  54سوال  

3گزینه  کتاب شرح ساده و فرموالسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی.  421و  419منطبق با ص   55سوال 

کتاب شرح ساده و فرموالسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی.  179و 176و102 منطبق با ص 2گزینه     56سوال 

کتاب شرح ساده و فرموالسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی.  95و  191 منطبق با ص 3گزینه    57سوال  

کتاب شرح ساده و فرموالسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی.  467 منطبق با ص 3گزینه    58سوال  

کتاب شرح ساده و فرموالسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی.  512 منطبق با ص 1گزینه    59سوال  

کتاب شرح ساده و فرموالسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی.  225 منطبق با ص 4گزینه    60سوال  


