
دس اًتمبل سْن الطشکِ یکی اص ضشکب ثِ ضشیک دیگش دس ضشکت ثب هسئَلیت هحذٍد ٍ تضبهٌی کذام گضیٌِ  (1

(1341)آصهَى هطبٍساى حمَلی                                ؟غحیح است  

ًذاسد. ٍرَد الطشکِ سْن اًتمبل دس هحذٍدیتی ضشکت دٍ ّش الف( دس  

ثبضٌذ. هَافك ضشکب ػذدی اکخشیت سشهبیِ سثغ سِ داسًذگبى است الصم ضشکت ّش دٍ دس ة(  

 اًتمبل لبثل ضشکت سْن هحذٍدیتی ّیچگًَِ ثذٍى تضبهٌی ضشکت دس هحذٍد، هسئَلیت ثب ضشکت د( ثشخالف

 است.

 اًتمبل لبثل ضشکت سْن هحذٍدیتی ّیچگًَِ ثذٍى ثبهسئَلیت هحذٍد ضشکت تضبهٌی ، دس ضشکت د( ( ثشخالف

.است  

دس ضشکت ثب هسئَلیت هحذٍد ٍ تضبهٌی کذام غیش اص ضشکب دیگش  خعاًتمبل سْن الطشکِ یکی اص ضشکب ثِ ضدس (2

؟   )هٌْذسی ضذُ( گضیٌِ غحیح است  

داسد. ٍرَد الطشکِ سْن اًتمبل دس هحذٍدیت ضشکت دٍ ّش الف( دس  

ثبضٌذ. هَافك ضشکب ػذدی اکخشیت سشهبیِ سثغ سِ داسًذگبى است الصم ضشکت ّش دٍ دس ة(  

 اًتمبل لبثل ضشکت سْن هحذٍدیتی ّیچگًَِ ثذٍى تضبهٌی ضشکت دس هحذٍد، هسئَلیت ثب ضشکت د( ثشخالف

 است.

 اًتمبل لبثل ضشکت سْن هحذٍدیتی ّیچگًَِ ثذٍى ثبهسئَلیت هحذٍد ضشکت تضبهٌی ، دس ضشکت د( ( ثشخالف

.است  

 

 



دس ضشکت ثب هسئَلیت هحذٍد ٍ تضبهٌی کذام گضیٌِ  سْن الطشکِ یکی اص ضشکب ثِ ضشیک دیگشلْشی دس اًتمبل  (3

)هٌْذسی ضذُ(           ؟غحیح است  

ًذاسد. ٍرَد الطشکِ سْن اًتمبل دس هحذٍدیتی ضشکت دٍ ّش الف( دس  

ثبضٌذ. هَافك ضشکب ػذدی اکخشیت سشهبیِ سثغ سِ داسًذگبى است الصم ضشکت ّش دٍ دس ة(  

 اًتمبل لبثل ضشکت سْن هحذٍدیتی ّیچگًَِ ثذٍى تضبهٌی ضشکت دس هحذٍد، هسئَلیت ثب ضشکت د( ثشخالف

 است.

 اًتمبل لبثل ضشکت سْن هحذٍدیتی ّیچگًَِ ثذٍى هحذٍد ثبهسئَلیت ضشکت دس ، تضبهٌی ضشکت د( ثشخالف

.است  

دس ضشکت ثب هسئَلیت هحذٍد غیش اص ضشکب دیگش  خعسْن الطشکِ یکی اص ضشکب ثِ ضثالػَؼ)هزبًی( دس اًتمبل(4

  )هٌْذسی ضذُ(    ؟تضبهٌی کذام گضیٌِ غحیح استٍ 

داسد. ٍرَد الطشکِ سْن اًتمبل دس هحذٍدیت ضشکت دٍ ّش الف( دس  

ثبضٌذ. هَافك ضشکب ػذدی اکخشیت سشهبیِ سثغ سِ داسًذگبى است الصم ضشکت ّش دٍ دس ة(  

 اًتمبل لبثل ضشکت سْن هحذٍدیتی ّیچگًَِ ثذٍى تضبهٌی ضشکت دس هحذٍد، هسئَلیت ثب ضشکت د( ثشخالف

 است.

 اًتمبل لبثل ضشکت سْن هحذٍدیتی ّیچگًَِ ثذٍى ثبهسئَلیت هحذٍد ضشکت تضبهٌی ، دس ضشکت د(  ثشخالف

 است.

 

 

 



 پبسخٌبهِ

.است صحیح د ( گزینه1سوال   

دس ضشکت ثب هسئَلیت هحذٍد اًتمبل سْن الطشکِ هیبى خَد ضشکب ًیبصهٌذ ثِ سػبیت الضام هزکَس دس لسوت اخیش 

 پبسجبى، دکتش ) .م یبد ضذُ یب سػبیت ّش ضشط دیگشی سا ضشٍسی ثذاًذلضاًوی ثبضذ هگش ایٌکِ اسبسٌبهِ ا 1۰2هبدُ 

. اًتطبسات سوت ٍ 241 غفحِ. دٍم رلذ.تزبسی ّبی ضشکت.اسکیٌی،سثیؼب ضطن ٍ دکتش سوت.چبح اًتطبسات .341 تزبسی.ظ ّبی ضشکت هحوذسضب.حمَق

شاًی حسي حمَق تزبست رلذ دٍم غفحِ    ( اًتطبسات ًطش دادگستش 21۰دکتش ستَدُ ْت

.( گزینه الف صحیح است2سوال   

 هبدُ 1۰2 سْن الطشکِ سا ًوی تَاى هٌتمل ثِ غیر ًوَد هگش ثب سضبیت ػذُ ای اص ضشکب کِ الالل سِ سثغ سشهبیِ 

هتؼلك ثِ آًْب ثَدُ ٍ اکخشیت ػذدی ًیض داضتِ ثبضذ ثِ ًظش هی سسذ ٍاطُ غیر سا ثبیستی تٌْب ثِ اضخبظ غیش ضشیک 

 ثِ ًبظش لبًًَی همشسات ایٌکِ ٍ سشهبیِ ضشکت ػٌَاى ثِ هحذٍد هسئَلیت ثب ضشکت پزیشش ثِ تَرِ ثب .ًوَد اعالق

 اص گیشاًِْلس تفسیشی اسائِ ایي ثٌبثش ؛هیجبضذختگیشاًِ س لجَلی لبثل غیش ًحَ ثِ ضشکت ایي دس ضشکت سْن ٍاگزاسی

چٌیي همشساتی ضشٍست داسد. دس ًتیزِ ثبیستی غیر هٌذسد دس ػجبست لبًًَی ثبال سا ثِ هؼٌبی ّش ضخع رض ضشکبی 

 پبسجبى، دکتش ) .ذاًستً ضذُ گفتِ هحذٍدیت هطوَل ضشکب هیبى دس سا الطشکِ سْن اًتمبل ٍ ًوَد تؼجیش ضشکت

(. اًتطبسات سوت242 غفحِ. دٍم رلذ.تزبسی ّبی ضشکت.اسکیٌی،سثیؼب ضطن ٍ دکتش سوت.چبح اًتطبسات .341 تزبسی.ظ ّبی ضشکت هحوذسضب.حمَق  

 ٍ تضبهٌی ّبی ضشکت خبظ هبّیت هالحظِ ثب دس ضشکت ّبی اضخبظ، هحذٍد هسئَلیت ثب ضشکت ثشخالف

 الطشکِ سْن ٍاگزاسی هوٌَػیت کِ ثَد آى ثش ثبیذ ضشکت دٍ ایي دس ػضَیت ثبس هسئَلیت ًتبیذ ّوچٌیي ٍ ًسجی

 اضخبظ ٍ ضشکت هَرَدشکبی ض رولِ اص ضخع ّش ثِ ًسجت شکبض ّوِ سضبیت ثذٍى اضخبظ ّبی ضشکت دس

 ّبی ضشکت.اسکیٌی،سثیؼب دکتشضطن ٍ  سوت.چبح اًتطبسات 413 تزبسی.ظ ّبی ضشکت هحوذسضب.حمَق پبسجبى، دکتش ). گشدد هی اػوبل حبلج

 صًگٌِ اػظوی .دکتش اًتطبسات ًطش دادگستش123دکتش ستَدُ تْشاًی حسي حمَق تزبست رلذ دٍم غفحِ . اًتطبسات سوت ٍ 111ٍ112 غفحِ. دٍم رلذ.تزبسی

(33 غفحِ ثبصسگبًی حمَق ػجذالحویذ  

  



  است. صحیح د گزینه (3 سوال

 لشاسدادی گزاسیٍا ٍ (دادگبُ حکن ثِ یب اسث عشیك اص) لْشی ٍاگزاسی ثیي ثبیذ هحذٍد هسئَلیت ثب ضشکت دس

شکب ض ػذدی ٍ ای سشهبیِ بةًػ سػبیت ٍ بشکض دیگش هَافمت کست لْشی اًتمبل دس کِ چشا .ضذ فکیک لبئلت

 سضبیت رلت لضٍم ضشطدس ضشکت ّبی اضخبظ )تضبهي ٍ ًسجی(  (342هحوذسضب.ّوبى ظ  پبسجبى، دکتش ) .ًیست ضشٍسی

 دس هطبسکت خغشسبص ٍ ثیٌی پیص لبثل غیش آحبس ثِ تَرِ ثب خَسد هی چطن ثِ ًیض لْشی اًتمبل دس حتی کِ ضشکب ّوِ

ثشای دیذى ًظش هَافك ثب استذالل هتفبٍت  (411هحوذسضب.ّوبى ظ  پبسجبى، دکتش ).است پزیش تَریِ کبهال ّب ضشکت ایي

.. اًتطبسات سوت242 غفحِ. دٍم رلذ.تزبسی ّبی ضشکت.اسکیٌی،سثیؼب دکتشسرَع کٌیذ ثِ   

.( گزینه الف صحیح است4سوال   

 ( ٍاطُ ًسجی تضبهٌی اضخبظ ضشکتْبی ٍ هحذٍد هسئَلیت ثب ضشکت دس حبلج ضخع ثِ الطشکِ سْن اًتمبل دس

انتقال رٌجِ هغلك داضتِ ٍ ّن ضبهل اًتمبل هزبًی ٍ ّن ضبهل اًتمبل هؼَؼ هی ضَد. ثٌبثشایي اًتمبل هوکي است ثِ 

.ٍغیت ثبضذ یب ّجِ یب ثیغ غَست  

  

 



ًکتِ هْن5 دس خػَظ اًتمبل لْشی هی تَاى تمسین ثٌذی ّبی دیگشی ّن لحبػ ًوَد اهب ثِ دلیل ػذم تبحیش دس حکن 

.ثِ ایي حبلت صیش دلت کٌیذ5جَدى سٍیِ لبثل استٌبد اص رکش آًْب خَدداسی گشدیذً ٍٍ اختالف   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ًگبُ ٍ تغییشاتی کِ صیش آًْب خظ کطیذُ ضذُ است.تست فَق دس یک  4  

 

  



 

دس پبیبى رکش ایي ًکتِ ضشٍست داسد کِ 4 تست فَق ثب لحبػ شرکت نسبی ثِ ربی شرکت تضامنی ثِ 4حبلت 

 دیگش لبثل تغییش است. ثِ سَال صیش ًگبُ کٌیذ5

کذام گضیٌِ  ًسجیدس اًتمبل سْن الطشکِ یکی اص ضشکب ثِ ضشیک دیگش دس ضشکت ثب هسئَلیت هحذٍد ٍ ؟؟؟( 

)هٌْذسی ضذُ(                                             ؟غحیح است  

ًذاسد. ٍرَد الطشکِ سْن اًتمبل دس هحذٍدیتی ضشکت دٍ ّش الف( دس  

ثبضٌذ. هَافك ضشکب ػذدی اکخشیت سشهبیِ سثغ سِ داسًذگبى است الصم ضشکت ّش دٍ دس ة(  

است. اًتمبل لبثل ضشکت سْن هحذٍدیتی ّیچگًَِ ثذٍى ًسجی ضشکت دس هحذٍد، هسئَلیت ثب ضشکت د( ثشخالف  

است. اًتمبل لبثل ضشکت سْن هحذٍدیتی ّیچگًَِ ثذٍى ثبهسئَلیت هحذٍد ضشکت ًسجی ، دس ضشکت د( ثشخالف  

.است صحیح د گزینه5پاسخ  

ثشای اعالع اص کبسگبُ ّبی حمَق هذًی ٍ تزبست  استبد ضبّیي کشد دصفَلی ٍکیل دادگستشی »هجتکش تذسیس 

 حمَق ثب تػَیش سبصی ٍ هجتکش تست ّبی چٌذ ثؼذی« 

  دس غفحِ ایٌستبگشام فشصاًگبى ػضَ ضَیذ5

 


