
 …………شود صادر نفر چند یا دو عهده به برات اگر

 دبرس علیه محال اشخاص تمام رویت به برات باید الف(

 دکن منتقل دیگری به را برات تواند می دهنده برات ب(

 دکن می مطالبه دهنده برات از را برات وجه برات دارنده ج(

 تاس جمع نفر یک در برات دارنده و دهنده برات عنوان دو د(

 تمام رویت به برات باید شود صادر نفر چند یا دو عهده به برات اگر کتاب. ۲۳ ص الف. گزینه : جواب

 اشخاص که کند تعیین تواند می دهنده برات برخی نظر به صورت این در برسد علیه محال اشخاص

 .باشند آن وجه پرداخت مسول معین نسبتی به یا تضامنی طور به مذکور

  

 

 .…….باشد رویت از دهوع به برات که صورتی در

 دش خواهد نوشته حروف تمام با قبولی تاریخ الف(

 دشو می حساب رویت تاریخ برات تاریخ ب(

 دشو نوشته باید حروف و عدد به قبولی تاریخ ج(

 جو ب گزینه د(

 .کتاب ۲۳ ص الف. گزینه : جواب

  

 

 ؟باشد نمی شود قید برات در است ممکن که اختیاری مندرجات از یک کدام

 تبرا وجه پرداخت ضامن تعیین الف(

 تبرا مبلغ تعیین ب(

 دکر حواله بدون عبارت قید ج(

 نمعی مدت در قبولی اخذ شرط د(

 .کتاب ۴۴ و ۴۴ ص ب. گزینه : جواب

  

 

 نازل فروشی یا باالتر خریدی خود ورشکستگی انداختن تاخیر قصد به و برات صدور راه از تاجری اگر

 وجهی تحصیل تا کاربرده به است صرفه از دور که وسایلی قصد همان به یا و کرده روز مظنه از تر



 ………کند

 تاس تقصیر به ورشکسته الف(

 تاس تقلب به ورشکسته ب(

 تاس کالهبردار ج(

 تاس کرده دین از فرار قصد به املهمع د(

 .کتاب ۴۵ ص الف. گزینه : جواب

  

 

 ؟باشد برات از جزء یک قبولی عدم بر مشعر فقط قبولی عبارت اگر

 تاس قبول قابل جزء همان فقط الف(

 تاس باطل برات ب(

 دشو نمی محسوب تجاری سند ج(

 تاس محسوب شده قبول برات وجه بقیه د(

 نیز دیگر جزء نکول و برات از جزء یک قبول ۳۳۲ ماده موجب به کتاب. ۴۵ ص د. گزینه : جواب

 قبول برات وجه بقیه باشد برات از جزء یک قبول عدم بر مشعر فقط قبولی عبارت اگر پس دارد امکان

 .است محسوب شده

  

 

 ؟باشد نمی صحیح ثالث شخص قبولی مورد در گزینه کدام

 دپرداز می برات مسوالن تعقیب به مقامی قاعم باب از و برات فعلی دارنده عنوان به الف(

 دبو نخواهد دارنده تکالیف و حقوق دارای ب(

 دشو می محسوب سند مسوالن زمره در ج(

 ایرادات نیز و ظهرنویس یا کش برات تعهد سقوط مانند شخصی ایرادات به دارنده مقابل در تواند نمی د(

 دکن خودداری پرداخت از و کرده استناد دارد قبولی از منتفع مقابل که معامالتی

 .کتاب ۳۲ ص ب. گزینه : جواب

  

 



 …….ما قانون در مشروط و جزیی ظهرنویسی

 در _ داده قرار پذیرش مورد را برات از جزعی قبولی گذار قانون ولی مانده مسکوت ما حقوق در الف(

 دندار حکمی ما حقوق

 را برات از جزعی قبولی گذار قانون ولی مانده مسکوت ما حقوق در_ دندار حکمی ما حقوق در ب(

 هداد قرار پذیرش مورد

 تاس شده دانسته شرط بطالن موجب دو هر ج(

 تاس اشکال بال آن پذیرش مشروط ولی باطل جزعی ظهرنویسی د(

 .کتاب ۳۵ ص الف. گزینه : جواب

  

 

 ؟باشد نمی صحیح ضمانت مورد در گزینه کدام

 تاس تر وسیع ظهرنویس به نسبت ضامن تضامنی مسولیت قلمرو الف(

 موجب ضامن شدن ابراء مدنی ضمانت برخالف که است این ضامن مسولیت بودن تضامنی نتیجه ب(

 دشو نمی عنه مضمون ابراء

 تاس پرداخت مسول دارنده برابر در المستق نویس ظهر ج(

 ددار تضامنی مسولیت سند دارنده مقابل در عنه مضمون با فقط ضامن د(

 .کتاب ۵۳ ص الف. گزینه : جواب

  

 

 تاس نشده نوشته قبولی آن روی در که بپردازد ای نسخه برحسب را برات وجه که شخصی

 دباش نمی وجه پرداخت مسول الف(

 دباش می وجه پرداخت مسول ب(

 دباش می باطل برات ج(

 تاس وجه پرداخت مسول دارد را شده قبولی نسخه که شخصی مقابل در د(

 .کتاب ۵۷ ص ج. گزینه : بجوا

  

 



 .……….شده فوت متعهد از تبعیت به ظهرنویس تضامنی مسولیت

 دشو می حال به تبدیل الف(

 دشو نمی حال به تبدیل ب(

 دشو می شرایط سایر بطالن موجب ج(

 درو می بین از مسولیت د(

 .کتاب ۷۵ ص ب. گزینه : جواب

  

 

 یرجوع برات صدور مکان و اصلی برات واگذاری مکان نرخ تفاوت

 دباش می اصلی دهنده برات عهده بر الف(

 دباش می ثالث شخص عهده بر ب(

 تاس ظهرنویس عهده بر شود صادر ها ظهرنویس از یکی عهده بر رجوعی برات اگر ج(

 دباش می ضامن عهده بر د(

 . کتاب ۲۴ ص ج. گزینه : ابجو

  

 

 …….باشد نشده تنظیم هم حامل صورت به سفته و باشد نشده قید سفته روی بر دارنده نام چنانچه 

 تدانس حامل وجه در باید الف(

 دباش می اجرایی ضمانت فاقد ب(

 دشو می محسوب تجاری ذاتا ج(

 دباش می تجاری اسناد امتیازات فاقد د(

 هم حامل صورت به سفته و نشده قید سفته روی بر دارنده نام چنانچه کتاب. ۵۴۴ ص الف. گزینه : جواب

 به کننده صادر فرض این در که رسد می نظر به ولی دانست حامل وجه در را آن باید باشد نشده تنظیم

 .کند قید آن در را دیگری یا خود نان که داده وکالت دارنده

  

 

 ؟است شده بیان گزینه کدام در سفته به مربوط دعاوی به رسیدگی برای صالح دادگاه

 هخواند اقامت محل دادگاه الف(



 هسفت صدور محل ب(

 هسفت پرداخت محل ج(

 دمور سه هر د(

 مربوط دعاوی با سفته به طمربو دعاوی به رسیدگی برای صالح دادگاه کتاب. ۵۴۳ ص  د. گزینه : جواب

 پرداخت محل یا صدور محل یا خوانده اقامت محل دادگاه در طرح قابل دو هر و نداشته تفاوتی برات به

 .باشند می

  

 

 ؟باشد نمی صحیح انبار قبض مورد در گزینه کدام  

 هبود معامله قابل تجارتی اسناد جمله از الف(

 دباش نمی انتقال و نقل قابل ب(

 او از که دارد تضامنی مسولیت مسی با فقط کرده را ظهرنویسی یا صادرکننده ضمانت که ضامنی ج(

 تاس کرده ضمانت

  تاس نشده بینی پیش ایران تجارت قانون در د(

 بکتا ۵۴۵ ص  ب. گزینه : جواب

  

 

 …….تواند می حق ذی شود مفقود وثیقه برگ یا رسید قبض چنانچه

 دکن مراجعه امالک و اسناد ثبت اداره به الف(

 دکن مراجعه اقامت محل دادگاه به ب(

 دکن مراجعه تجاری دادگاه به ج(

 دکن مراجعه کاال تودیع محل دادگاه به د(

 بکتا ۵۴۷ ص  د. گزینه : جواب

 


