
 فصل دوم: حقوق تجارت

 

 از اول تا پنجاه و سوم اصالح شود. شماره مباحث به ترتیبلطفاً 
 تجّار و هعاهالت تجارتی :هثحث اول

 (1381)آظهَى    :واضهٌس زٍلت وِ زض ذاضج اظ ٍلت ازاضي اضتغال تِ تداضت زاضز -1

 .قَز الٝ( تبرط هحؿَة هٖ

 .قَز ٍرِ تبرط هحؿَة ًوٖ ة( ثِ ّ٘چ

 .قَز ٦ِ تزبضت قٛل انلٖ اٍ ثبقس نَضتٖ تبرط هحؿَة هٖد( زض 

 .قَز ٦ِ تزبضت ثب قٛل انلٖ اٍ هٌبٞبت ًساقتِ ثبقس ز( زض نَضتٖ تبرط هحؿَة هٖ

 .تاضس غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 طإ ٦بضهٌساى ثطإ ٦بضهٌساى زٍلت هوٌَٖ٘ت ٦لٖ اقتٛبل ثِ تزبضت ٍرَز ًساضز ٍلٖ ثًٖٗ اظ ٢َاً٘ي اًزبم ثطذٖ اهَض تزبضٕ ضا ث

 .اًس هؤٌَ ٦طزُ

  ُ٢1354بًَى زٞبتط اؾٌبز ضؾوٖ ٍ ٦بًَى ؾطزٞتطاى ٍ زٞتطٗبضاى ههَة  15ضرَٔ ٦ٌ٘س ثِ هبز. 

 (1386)آظهَى    ؟ًيستّاي ظيط غحيح  وسام يه اظ گعيٌِ -2

 .قَز، ٖول تزبضٕ اؾت الٝ( هبقٌٖ٘ ٦ِ ثِ ٢هس اربضُ هٗبٍيِ هٖ

 .٢هس ٞطٍـ تزبضٕ ً٘ؿتة( ذطٗس چطم رْت تجسٗل ثِ ٦ٟف ثِ 

 .د( ّطگبُ ٦ؿٖ ٢بلٖ ثرطز ثطإ هٌعل ذَز ٍ ثٗس اظ هستٖ آى ضا ثٟطٍقس ٖول تزبضٕ اؾت

 .ز( ذطٗس ٦تبة ثِ ٢هس ٞطٍـ آى ٖول تزبضٕ اؾت

 لاًَى تداضت؛  2تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»ٍ « ب»ّاي گعيٌِ

  ٕؾتَزُ تْطاًٖ،  .٢بًَى تزبضت اؾت 2( هبزُ 1هٌُج١ ثط ثٌس )ذطٗس چطم رْت تجسٗل ثِ ٦ٟف ثِ ٢هس ٞطٍـ، ٖول تزبض(

 (46ز٦تطحؿي، ح٠َ٣ تزبضت، رلس اٍل، نٟحٔ 

 ( هبزُ 1ّطگبُ ٦ؿٖ ثطإ هٌعل ذَز ٢بلٖ ثرطز ٍ ثٗس اظ هستٖ آى ضا ثٟطٍقس، ٖول تزبضتٖ ً٘ؿت؛ ظٗطا ثِ هَرت ثٌس )٢بًَى  2

 (٦64ل٘بت، نٟحِ  -)اؾ٧ٌٖ٘، ز٦تطضث٘ٗب، ح٠َ٣ تزبضت .ٍرَز زاقتِ ثبقس تزبضت ٢هس ٞطٍـ ٗب اربضُ ثبٗس ح٘ي ذطٗس ٗب تحه٘ل

 (1386)آظهَى    :هؼاهالت تطٍاتي -3

 .ة( هُل٣بً تزبضٕ اؾت   .الٝ( شاتبً تزبضٕ اؾت

 .ز( گعٌِٗ الٝ ٍ ة نح٘ح اؾت  .د( ٢ٍتٖ ث٘ي تزبض ثبقس تزبضٕ اؾت

 لاًَى تداضت؛  2( هازُ 8تاضس، هكاتك تٌس ) غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 :اؾت شٗل ٢طاض اظ تزبضتٖ هٗبهالت» :زاضز ه٣طضهٖ 2هبزُ 

 «...ثبقس ٚ٘طتبرط ٗب تبرط ث٘ي ٦ِ اٗي اظ اٖن ثطٍاتٖ هٗبهالت -8 ...

 ٖقَزهٗبهالت ثطٍاتٖ ح٧وبً تزبضتٖ هحؿَة ه. 



 (اتحبزِٗ -1387)آظهَى    ؟ًيستوسام يه اظ اضراظ شيل تاخط  -4

 الٗول ٦بض ة( ح١     الٝ( زالل

 ز( ٢بئن ه٣بم تزبضتٖ    د( ٦ؿجِ رعء

 لاًَى تداضت؛  358ٍ  335، 6(، 3)تٌس 2هكاتك هَاز   تاضس، غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 :اؾت شٗل ٢طاض اظ تزبضتٖ هٗبهالت» :زاضز ه٣طض هٖ 2هبزُ  3ثٌس 

 اهَض ثًٖٗ اًزبم ثطإ ٦ِ ؾ٘ؿبتٖأت ًَٔ طّ ثِ تهسٕ ّوچٌ٘ي ٍ ٖبهلٖ ٗب ٍ (٦و٘ؿَ٘ى) ٦بضٕ الٗول ح١ ٗب زاللٖ ٖول٘بت ٢ؿن ّط -3 ...

 «... ٍٚ٘طُ هلعٍهبت ضؾبً٘سى ٍ تِْ٘ ٗب ذسهِ ٦طزى پ٘سا ٗب هل٧ٖ هٗبهالت تؿْ٘ل ٢ج٘ل اظ قَز هٖ اٗزبز

 ًٓبهٌبهِ هَرت ثِ ٖسلِ٘ ٍظاضت ٦ِ ضا زٗگطٕ زٞبتط ٗب شٗل زٞبتط اؾت ه٧لٝ رعء ٦ؿجِ اؾتخٌبٕ ثِ تبرطٕ ّط» :زاضز ه٣طض هٖ 6هبزُ 

  :ثبقس زاقتِ زّس هٖ ٢طاض زٞبتط اٗي ه٣بم ٢بئن

 «٦ِپ٘ زٞتط .4  زاضاٖٗ زٞتط .3  ٦ل زٞتط .2   ِضٍظًبه زٞتط .1

 ًوبٗس هٗبهالتٖ ذَاّس هٖ ٦ِ ٦ؿٖ ثطإ ٗب قسُ هٗبهالتٖ اًزبم ٍاؾُِ ارطت ه٣بثل زض ٦ِ اؾت ٦ؿٖ زالل» :زاضز ه٣طض هٖ 335هبزُ 

 «.اؾت ٦ٍبلت ثِ ضارٕ ه٣طضات تبثٕ زاللٖ ٢طاضزاز انَالً .٦ٌس هٖ پ٘سا هٗبهلِ َطٜ

 ضٖبٗت ً٘ع ٦بضٕ الٗول ح١ زض ٦ٍبلت ثِ ضارٕ ه٣طضات قسُ اؾتخٌبء شٗل هَاز هَرتِ ث ٦ِ هَاضزٕ زض رع» :زاضز ه٣طض هٖ 358هبزُ 

 «.قس ذَاّس

 (1383)آظهَى    :هؼاهلِ تيي زٍ تاخط -5

 .الٝ( زض ّط حبل تزبضٕ ذَاّس ثَز

 .ة( زض ّط حبل تزبضٕ ذَاّس ثَز ثِ اؾتخٌبٕ اهَال ٚ٘طه٣ٌَل

 .د( زض ّط حبل تزبضٕ ذَاّس ثَز ثِ اؾتخٌبٕ اهَال ه٣ٌَل

 .ز( ٣ٍٞ زض نَضتٖ ٦ِ هطثٌَ ثِ حَاٗذ قرهٖ تبرط ثبقس تزبضٕ ذَاّس ثَز

 لاًَى تداضت؛  4ٍ  3تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 :زقَ هٖ هحؿَة تزبضتٖ آًْب اظ ٧ٖٗ ٗب هتٗبهل٘ي ثَزى تبرط اٖتجبض ثِ شٗل هٗبهالت» :زاضز ه٣طض هٖ 3هبزُ 

 ؛ّبثب٥ً ٍ نطاٞبى ٍ ٦ؿجِ ٍ تزبض ث٘ي هٗبهالت ٦لِ٘ .1

 ؛ًوبٗس هٖ ذَز تزبضتٖ ذٗحَا ثطإ ٚ٘طتبرط ٗب تبرط ٦ِ هٗبهالتٖ ٦لِ٘ .2

 ؛ًوبٗس هٖ ذَز اضثبة تزبضتٖ اهَض ثطإ تبرط قبگطز ٗب ذسهِ ٗب ارعاء ٦ِ هٗبهالتٖ ٦لِ٘ .3

 «.تزبضتٖ ّبٕقط٦ت هٗبهالت ٦لِ٘ .4

 «.قَز ًوٖ هحؿَة تزبضتٖ ٍرِّ٘چ ثِ ٚ٘طه٣ٌَل هٗبهالت» :زاضز ه٣طض هٖ 4هبزُ 

 (1383)آظهَى    ضَز؟ هيوسام ػول خعء اػوال تداضتي تثؼي هحسَب  -6

 الٝ( هٗبهلِ ارعاء ٗب ذسهِ تبرط ثطإ اهَض تزبضتٖ تبرط

 ة( تأؾ٘ؽ ٍ ثِ ٦بض اًساذتي ّط ٢ؿن ٦بضذبًِ

 د( تهسٕ ثِ حول ٍ ٣ًل

 ز( هٗبهالت ثطٍاتٖ

 لاًَى تداضت؛  3هازُ  3تاضس، هكاتك تٌس  غحيح هي« الف»گعيٌِ 



 :قَز هٗبهالت شٗل، ثِ اٖتجبض تبرط ثَزى هتٗبهل٘ي ٗب ٧ٖٗ اظ آًْب تزبضتٖ هحؿَة هٖ» :زاضز ه٣طض هٖ 3هبزُ 

 «...ًوبٗس ٦لِ٘ هٗبهالتٖ ٦ِ ارعاء ٗب ذسهِ ٗب قبگطز تبرط ثطإ اهَض تزبضتٖ اضثبة ذَز هٖ -3 ...

 (1385)آظهَى    وسام هَضز ظيط زض ضواض هؼاهالت تداضتي تثؼي است؟ -7

 ّبٕ تزبضتٖ قط٦تالٝ( ٦لِ٘ هٗبهالت 

 ة( ٖول٘بت ث٘وِ ثحطٕ ٍ ٚ٘طثحطٕ

 .د( هٗبهالت ثطٍاتٖ اٖن اظ ا٧ٌِٗ ث٘ي تبرط ٍ ٚ٘طتبرط ثبقس

 ٦بضٕ ٍ ٗب ٖبهلٖ الٗول ز( ّط ٢ؿن ٖول٘بت زاللٖ ٍ ح١

 لاًَى تداضت؛  3هازُ  4هكاتك تٌس   تاضس، غحيح هي« الف»گعيٌِ 

-٦لِ٘ هٗبهالت قط٦ت -4 .... :قَز ّب تزبضتٖ هحؿَة هٖ تبرط ثَزى هتٗبهل٘ي ٗب ٧ٖٗ اظ آىهٗبهالت شٗل ثِ اٖتجبض » :زاضز ه٣طض هٖ 3هبزُ 

 «ّبٕ تزبضتٖ

 (1384)آظهَى    ضَز؟  آيا ايي هؼاهلِ، ػول تداضتي هحسَب هي  چٌاًچِ ضطوت تداضتي هال غيطهٌمَلي ضا ترطز -8

 .قَز الٝ( زض ّط نَضت ٖول تزبضتٖ هحؿَة هٖ

 .قَز تزبضتٖ هحؿَة ًوٖة( زض ّ٘چ نَضتٖ ٖول 

 .د( ثلِ، هكطٌٍ ثط ا٧ٌِٗ ثطإ ؾ٧ًَت هسٗطٖبهل ذطٗساضٕ قسُ ثبقس

 .ز( ثلِ، هكطٌٍ ثط ا٧ٌِٗ ثطإ زٞتط هط٦عٕ قط٦ت ذطٗساضٕ قسُ ثبقس

 لاًَى تداضت؛  4تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 «.قَز ًوٖ هحؿَة تزبضتٖ ٍرِّ٘چ ثِ ٚ٘طه٣ٌَل هٗبهالت» :زاضز ه٣طض هٖ 4هبزُ 

 (هط٦ع -1387)آظهَى    ؟ضَز ًويوسام يه اظ هؼاهالت ظيط، ػول تداضتي هحسَب  -9

 ة( ٖول٘بت ث٘وِ ثحطٕ   الٝ( ّط ٢ؿن ٖول٘بت ثب٧ًٖ

 ز( زٞتط زاضاٖٗ   د( هٗبهالت ٚ٘طه٣ٌَل

 لاًَى تداضت؛ 4تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 (1389)آظهَى    ؟تاضس ًويوسام يه اظ ػثاضات شيل غحيح  -10

 .قَز الٝ( تؿْ٘ل ٣ًل ٍ اًت٣بل اهَال ٚ٘طه٣ٌَل تزبضٕ هحؿَة هٖ

 .قًَس ٍلَ آ٧ًِ ث٘ي تزبض اًزبم قَز ة( هٗبهالت ٚ٘طه٣ٌَل تزبضٕ هحؿَة ًوٖ

  .قَز د( ذطٗس اضايٖ ٍ ت٥٘٧ٟ آى تَؾٍ تبرط، ثِ ٢هس ٞطٍـ تزبضٕ هحؿَة هٖ

 .ّبٕ ثب هؿإٍل٘ت هحسٍز، ٖول تزبضٕ اؾت تَؾٍ قط٦تز( احساث ؾبذتوبى، ثِ هٌَٓض ٞطٍـ ٗب اربضُ 

 ؛1343لاًَى توله آپاضتواى هػَب  5لاًَى تداضت ٍ هازُ  4هكاتك هازُ  تاضس،  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

ٍ  ٢بًَى تزبضت ٦ِ ثِ ٢هس ؾبذتوبى ذبًِ ٍ آپبضتوبى 20ّبٕ هَئَ هبزُ اًَأ قط٦ت» :زاضز ّب ه٣طض ه٢ٖبًَى تول٥ آپبضتوبى 5هبزُ 

قَز اظ اًزبم ؾبٗط هٗبهالت ثبظضگبًٖ ٚ٘ط هطثٌَ ثِ ٦بضّبٕ هحل ٦ؿت ثِ هٌَٓض ؾ٧ًَت ٗب پ٘كِ ٗب اربضُ ٗب ٞطٍـ تك٧٘ل هٖ

 «.ؾبذتوبًٖ هوٌٌَٖس

 

 دفاتر تجارتی :هثحث دوم



 (اتحبزِٗ -1387)آظهَى    ؟ًيستوسام زفتط اظ خولِ زفاتط تداضي  -11

 ة( زاضاٖٗ    الٝ( زضآهس

 ٦ل ز(     د( ٦پِ٘

 لاًَى تداضت؛  6تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 ًٓبهٌبهِ هَرت ثِ ٖسلِ٘ ٍظاضت ٦ِ ضا زٗگطٕ زٞبتط ٗب شٗل زٞبتط اؾت ه٧لٝ رعء ٦ؿجِ اؾتخٌبٕ ثِ تبرطٕ ّط» :زاضز ه٣طض هٖ 6هبزُ 

  :ثبقس زاقتِ زّس هٖ ٢طاض زٞبتط اٗي ه٣بم ٢بئن

 «٦ِپ٘ زٞتط .4  زاضاٖٗ زٞتط .3  ٦ل زٞتط .2    ضٍظًبهِ زٞتط .1

 (1388)آظهَى    ؟ًيستزاضتي وسام يه اظ زفاتط ظيط تطاي تاخط العاهي  -12

 ة( زٞتط ضٍظًبهِ     الٝ( زٞتط زاضاٖٗ

 ز( زٞتط تطاظهبلٖ هبّبًِ    د( زٞتط ٦پِ٘ 

 لاًَى تداضت؛  6تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 .....وسثِ خعء،  -13

 .ح٠َ٣ تزبضت ً٘ؿتٌسهكوَل ه٣طضات الٝ( 

  .ثبظضگبى ثِ قوبض آهسُ ٍلٖ اظ زاقتي زٞبتط تزبضٕ هٗبٌٞس ة(

 .ثبقٌس ثبظضگبى هحؿَة قسُ ٍ ثسٍى اؾتخٌب هكوَل ّوِ ت٧بل٘ٝ تزبض هٖد( 

 .قًَس آهسًس، اهب زض حبل حبيط زٗگط تبرط تل٣ٖ ًوٖ زض گصقتِ ثبظضگبى ثِ حؿبة هٖ ز(

 ت.ق 19ٍ  6ز هكاتك هَا .تاضسغحيح هي« ب»گعيٌِ 

 «.سقًَهٖ تكر٘م ٖسلِ٘ ٍظاضت ًٓبهٌبهِ ه٣طضات هُبث١ اٍل ٞهل ٍ ٞهل اٗي زض هص٦َض رعء ٦ؿجِ» :زاضزه٣طض هٖ 19 هبزُ

 (هط٦ع -1387)آظهَى    ؟ًساضزوسام يه اظ زفاتط چْاضگاًِ تاخط، ًياظي تِ اهؿاي ًوايٌسُ ثثت  -14

 ة( زٞتط ضٍظًبهِ    الٝ( زٞتط ٦ل

 ز( زٞتط زاضاٖٗ    د( زٞتط ٦پِ٘

 لاًَى تداضت؛ 11تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 ٦ِ) حجت ازاضُ ًوبٌٗسُ تَؾٍ ثِ قَز ًَقتِ چ٘عٕ آى زض آ٧ًِ اظ ٢جل ٦پِ٘ زٞتط اؾتخٌبء ثِ 6 هبزُ زض هص٦َض زٞبتط» :زاضز ه٣طض هٖ 11هبزُ 

 ًوطُ زاضإ آى اٍضا٠ ثبٗس ٍلٖ .ً٘ؿت الظم هعثَض اهًبء ٦پِ٘ زٞتط ثطإ .قس ذَاّس اهًبء (قَز هٖ هٗ٘ي ٖسلِ٘ ٍظاضت ًٓبهٌبهِهُبث١ 

 ضٗبل زٍ آى ٦ؿَض ثب نٟحٔ نس ّط ٢طاض اظ اهًبء ح١ .قس ذَاّس ضٖبٗت هبزُ اٗي ه٣طضات زٞتط ّط ؾبل٘بًِ تزسٗس ه٢َٕ زض .ثبقس تطت٘جٖ

 «.اؾت اؾٌبز حجت ٢بًَى 135 هبزُ هكوَل ٖالٍُِ ث ٍ

 (1384)آظهَى    سال زفاتط تداضتي ذَز ضا ًگْساضي وٌس؟تاخط تايس تا چٌس  -15

 ؾبل 10ة(     ؾبل 5الٝ( 

 ؾبل 20ز(     ؾبل 15د( 

 لاًَى تداضت؛  13تاضس، هكاتك لسوت اذيط هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 «.تبرط ثبٗس توبم آى زٞبتط ضا اظ ذتن ّط ؾبلٖ تب زُ ؾبل ًگِ زاضز ...» :زاضز ه٣طض هٖ 13هبزُ 

 (1385)آظهَى   تطًس تا چِ ظهاًي ػليِ تاخط لاتل استٌاز است؟ زفاتطي وِ تداض تطاي اهَض تداضتي ذَز تِ واض هي -16

 الٝ( تب ظهبى ا٣ًًبٕ هطٍض ظهبى زٖبٍٕ تزبضٕ



 ة( تب زُ ؾبل اظ تبضٗد ذتن ؾبل هبلٖ

 .د( زض ّط ظهبى ٖلِ٘ تبرط ٢بثل اؾتٌبز اؾت

 ثطإ تزبض زٗگط ٍ پؽ اظ آى ثطإ ٚ٘طتبرط ز( تب زُ ؾبل اظ تبضٗد ذتن ؾبل هبلٖ

 لاًَى تداضت؛  14تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

هُبث١  ٦ِ نَضتٖ زض ثطًس هٖ ٦بضِ ث ذَز تزبضتٖ اهَض ثطإ تزبض ٦ِ زٞبتطٕ ؾبٗط ٍ 6 هبزُ زض هص٦َض زٞبتط» :زاضز ه٣طض هٖ 14هبزُ 

 آى نبحت ٖلِ٘ ثط ٣ٍٞ نَضت اٗي ٚ٘ط زض ٍ زاقت ذَاّس ؾٌسٗت ،تزبضتٖ اهَض تزبض، زض ث٘ي ثبقس قسُ هطتت ٢بًَى اٗي ه٣طضات

 «.ثَز ذَاّس هٗتجط

 

 یتهای تجارهثحث سوم: شرکت

 ّاي تؼطيف ضسُ زض حمَق تداضت ايطاى ػثاضتٌس اظ: ضطوت -17

 ؾْبهٖ، ثب هؿإٍل٘ت هحسٍز، تًبهٌٖ، ًؿجٖ، هرتلٍ ؾْبهٖ، هرتلٍ ٚ٘طؾْبهٖالٝ( 

 هؿإٍل٘ت هحسٍز، تًبهٌٖ، هرتلٍ ؾْبهٖ، هرتلٍ ٚ٘طؾْبهٖ، تٗبًٍٖؾْبهٖ، ثب ة( 

 ؾْبهٖ، ثب هؿإٍل٘ت هحسٍز، تًبهٌٖ، ًؿجٖ، هرتلٍ ؾْبهٖ، هرتلٍ ٚ٘طؾْبهٖ، تٗبًٍٖد( 

 ؾْبهٖ ٖبم  ؾْبهٖ، ثب هؿإٍل٘ت هحسٍز، تًبهٌٖ، ًؿجٖ، هرتلٍ ؾْبهٖ، هرتلٍ ٚ٘طؾْبهٖ، تٗبًٍٖ، تٗبًٍٖز( 

 .تاضسغحيح هي« ز»گعيٌِ 

 ّاي تداضي زض ًظام حمَلي ايطاى: ازغام ضطوت -18

 .ٌَّظ ثِ ضؾو٘ت قٌبذتِ ًكسُ اؾتالٝ( 

 .ّبٕ زٍلتٖ پصٗطٞتِ قسُ اؾت تٌْب زض هَضز قط٦تة( 

 .ّبٕ تٗبًٍٖ ثِ ضؾو٘ت قٌبذتِ قسُ اؾت تٌْب زض هَضز قط٦تد( 

  .ثِ هَرت ٢َاً٘ي ثطًبهِ پٌذ ؾبلِ تَؾِٗ ا٢تهبزٕ، ارتوبٖٖ تزَٗع قسُ اؾتز( 

  .تاضسغحيح هي« ز»گعيٌِ 

  ُّبٕ ثعض٨ ٍ اضائِ اهت٘بظات ٍٗػُ زٍلت ثِ آًْب،  ّبٕ تزبضٕ، تك٧٘ل قط٦ت الٗحِ ثطًبهِ پٌزن، هزَظ ازٚبم قط٦ت 99ثب تهَٗت هبز

 .نبزض قس

 

 دفتر ثثت تجارتی :چهارمهثحث 

 (1386)آظهَى    :ًساضتي زفاتط تداضتي تطاي تاظضگاًاى -19

 .قَز هطت٧ت ثِ قف هبُ تب زٍ ؾبل حجؽ هح٧َم هٖالٝ( رطم هحؿَة ٍ 

 .قَز ة( رطم هحؿَة ٍ هطت٧ت ثِ رعإ ٣ًسٕ زٍٗؿت تب زُ ّعاض ضٗبل هح٧َم هٖ

الطأؼ  قَز ٍ هو٧ي اؾت هبل٘بت ضا اظ ٍٕ ثِ نَضت ٖلٖ د( رطم هحؿَة ٍ هطت٧ت ثِ رعإ ٣ًسٕ زٍٗؿت ّعاض ضٗبل هح٧َم هٖ

 .تِ ثِ ت٣ه٘ط هحؿَة ذَاّس قساذص ٦ٌٌس ٍ زض نَضت ٍضق٧ؿتگٖ، ٍضق٧ؿ

 .قَز ز( رطم هحؿَة ًوٖ

 لاًَى تداضت؛  542ٍ  16تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي« ج»گعيٌِ 



 قٛل ثِ ٣ًبٌ آى زض ٦ِ اقربنٖ ٦لِ٘ ٦ٌس ؾ٘ؽأت تزبضتٖ حجت زٞتط ٍ زاًؿتِ ه٣تًٖ ٖسلِ٘ ٍظاضت ٦ِ ٣ًبَٖ زض» :زاضز ه٣طض هٖ 16هبزُ 

 ثطؾبًٌس حجت ثِ تزبضتٖ حجت زٞتط زض ضا ذَز اؾن ه٣طض هست زض ثبٗس رعء ٦ؿجِ اؾتخٌبء ثِ ٍذبضرٖ اٗطاًٖ اظ اٖن زاضًس اقتٛبل تزبضت

 «.قس ذَاٌّس هح٧َم لضٗب ّعاض زٍ تب زٍٗؿت اظ ٣ًسٕ رعإ ثِ ٍاال

 :قَز ىاٖال ت٣ه٘ط ثِ ٍضق٧ؿتِ اؾت هو٧ي ٍضق٧ؿتِ تبرط ّط شٗل هَاضز زض» :زاضز ه٣طض هٖ 542هبزُ 

 آًْب اًزبم ح٘ي زض اٍ هبلٖ ٍيٗ٘ت ثِ ًٓط ٦ِ ثبقس ٦طزُ تْٗساتٖ ًوبٗس زضٗبٞت َٖيٖ ه٣بثل زض آ٧ًِ ثسٍى ٍ زٗگطٕ حؿبة ثِ اگط .1

 ؛ثبقس الٗبزُ ٠َٞ تْٗسات آى

 ؛ثبقس ٧ًطزُ ضٞتبض ٢بًَى اٗي 413 هبزُ هُبث١ ٍ قسُ هت٢َٝ اٍ تزبضتٖ ٖول٘بت اگط .2

 تطت٘تثٖ ٗب  ًب٢م اٍ زٞبتط ٗب ًساقتِ زٞتط 1304 ذطزاز 12 ٍ ٞطٍضزٗي 12 ٍ 1303 زلَ 25 ههَة تزبضت ٢بًَى ارطإ تبضٗد اظ اگط .3

 اٗي زض ا٧ٌِٗ ثط هكطٌٍ) .ثبقس ٧ًطزُ هٗ٘ي نطٗح ثَُض هُبلجبت ٍ ٢طٍو اظ اٖن ضا ذَز ح٣٘٣ٖ ٍيٗ٘ت ٖٗزاضا نَضت زض ٗب ثَزُ

 («.ثبقس ًكسُ ت٣لجٖ هطت٧ت هَاضز

 

 تعریف و تشکیل شرکت سهاهی :پنجنهثحث 

 (هط٦ع -1387)آظهَى    آًْاست؟  ّاي ظيط، هسؤٍليت ضطواء ٍ سْاهساضاى ضطوت، هحسٍز تِ آٍضزُ زض وساهيي ضطوت -20

 ة( قط٦ت ثب هؿإٍل٘ت هحسٍز   ّبٕ ؾْبهٖ الٝ( قط٦ت

 ّبٕ ؾْبهٖ ٍ ثب هؿإٍل٘ت هحسٍز ز( قط٦ت    د( قط٦ت تًبهٌٖ

 لاًَى تداضت؛ 94اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت ٍ هازُ  1تك هازُ تاضس، هكا غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 هجلٙ ثِ هحسٍز ؾْبم نبحجبى ٍل٘تإهؿ ٍ قسُ ت٣ؿ٘ن ؾْبم ثِ آى ؾطهبِٗ ٦ِ اؾت قط٦تٖ ؾْبهٖ قط٦ت» :زاضز الٗحِ ه٣طض هٖ 1هبزُ 

 «.تاؾ آًْب ؾْبم اؾوٖ

 ٍ قسُ تك٧٘ل تزبضتٖ اهَض ثطإ ًٟط چٌس ٗب زٍ ث٘ي ٦ِ اؾت قط٦تٖ هحسٍز ٍل٘تإهؿ ثب قط٦ت» :زاضز ٢بًَى تزبضت ه٣طض هٖ 94هبزُ 

 ٍ ٢طٍو ٍلإهؿ قط٦ت زض ذَز ؾطهبِٗ ه٘عاى تب ٣ٍٞ ثبقس قسُ ت٣ؿ٘ن ؾْبم ٢ُٗبت ٗب ؾْبم ثِ ؾطهبِٗ ا٧ٌِٗ ثسٍى قط٦بء اظ ٥ٗ ّط

 «.اؾت قط٦ت تْٗسات

 (1386)آظهَى    :ضَز تِ ضطـ آًىِ ضطوت سْاهي، تاظضگاًي هحسَب هي -21

  .الٝ( ٖول٘بت آى اهَض ثبظضگبًٖ ثبقس

 .قَز ة( هُل٣بً قط٦ت ثبظضگبًٖ هحؿَة هٖ

  .د( ٢ؿوتٖ اظ ٖول٘بت آى ثبظضگبًٖ ثَزُ ثبقس

 .ز( ّطگع ثِ ٖول٘بت ثبظضگبًٖ اقتٛبل ًساقتِ ثبقس

 ؛ 1347اليحِ اغالحي لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  2تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 «.قَز ٍلَا٧ٌِٗ هَئَ ٖول٘بت آى اهَض ثبظضگبًٖ ًجبقس قط٦ت ؾْبهٖ قط٦ت ثبظضگبًٖ هحؿَة هٖ» :زاضز ه٣طض هٖ 2هبزُ 

 (1385)آظهَى    تؼساز حسالل ضطواء زض ضطوت سْاهي ػام چٌس ًفط است؟ -22

 5ة(      2الٝ( 

  9ز(       7د( 

 ؛ 1347اليحِ لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  107ٍ  3تاضس، تا خوغ هَاز  غحيح هي« ب»گعيٌِ 



 «.ثبقس ٦وتط ًٟط ؾِ اظ ًجبٗس قط٦بء تٗساز ؾْبهٖ قط٦ت زض» :زاضز ه٣طض هٖ 3هبزُ 

 ثبقٌس هٖ ٖعل ٢بثل ًبًٗث ٗب ٦الً ٍ قسُ اًتربة ؾْبم نبحجبى ث٘ي اظ ٦ِ إ هسٗطُ تأّ٘ ٍؾ٘لِِ ث ؾْبهٖ قط٦ت» :زاضز ه٣طض هٖ 107هبزُ 

 «.ثبقس ٦وتط ًٟط پٌذ اظ ًجبٗس ٖوَهٖ ؾْبهٖ ّبٕقط٦ت زض هسٗطُ تأّ٘ اًٖبٕ ٖسُ .قس ذَاّس ازاضُ

 (1385)آظهَى    وسام ػثاضت ظيط غحيح است؟ -23

 .ثبقس الٝ( حسا٢ل قط٦بء زض قط٦ت ؾْبهٖ ٖبم ؾِ ًٟط ٍ حسا٢ل ؾطهبِٗ ٥ٗ ه٘لَ٘ى ضٗبل هٖ

 .ثبقس زض قط٦ت ؾْبهٖ ٖبم پٌذ ًٟط ٍ حسا٢ل ؾطهبِٗ پٌذ ه٘لَ٘ى ضٗبل هٖة( حسا٢ل قط٦بء 

 .ثبقس د( حسا٢ل قط٦بء زض قط٦ت ؾْبهٖ ٖبم پٌذ ًٟط ٍ حسا٢ل ؾطهبِٗ زُ ه٘لَ٘ى ضٗبل هٖ

 .ثبقس ز( حسا٢ل قط٦بء زض قط٦ت ؾْبهٖ ٖبم ؾِ ًٟط ٍ حسا٢ل ؾطهبِٗ پٌذ ه٘لَ٘ى ضٗبل هٖ

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  107ٍ  5هَاز  تاضس، تا خوغ غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 ٥ٗ اظ ذبل ؾْبهٖ ّبٕقط٦ت ؾطهبِٗ ٍ ضٗبل ه٘لَ٘ى پٌذ اظ ٖبم ؾْبهٖ ّبٕقط٦ت ؾطهبِٗ ،ؾ٘ؽأت ه٢َٕ زض» :زاضز ه٣طض هٖ 5هبزُ 

 طْٜ ثبٗس قَز ٦وتط هبزُ اٗي زض هص٦َض لحسا٢ اظ ٖلت طّ ثِ ؾ٘ؽأت اظ ثٗس قط٦ت ؾطهبِٗ ٦ِ نَضتٖ زض .ثبقس ٦وتط ًجبٗس ضٗبل ه٘لَ٘ى

 ٢بًَى زض هص٦َض ّبٕقط٦ت اًَأ اظ زٗگطٕ ًَٔ ثِ قط٦ت ٗب آٗس ثِ ٖول ا٢سام ه٣طض حسا٢ل ه٘عاى تب ؾطهبِٗ اٞعاٗف ثِ ًؿجت ٧ٗؿبل

 ٢ُٖٗ ٕأض نسٍض اظ ٢جل ّطگبُ .٦ٌس زضذَاؾت نالح٘تساض زازگبُ اظ ضا آى اًحالل تَاًس هٖ شٌٟٕٗ ّط ٍگطًِ ٗبثس ق٧ل تٛ٘٘ط تزبضت

 «.ًوَز ذَاّس ه٢ََٜ ضا ضؾ٘سگٖ زازگبُ گطزز هٌتٟٖ اًحالل زضذَاؾت هَرت

 ثبقٌس هٖ ٖعل ٢بثل ًبًٗث ٗب ٦الً ٍ قسُ اًتربة ؾْبم نبحجبى ث٘ي اظ ٦ِ إ هسٗطُ تأّ٘ ٍؾ٘لِِ ث ؾْبهٖ قط٦ت» :زاضز ه٣طض هٖ 107هبزُ 

 «.ثبقس ٦وتط ًٟط پٌذ اظ ًجبٗس ٖوَهٖ ؾْبهٖ ّبٕقط٦ت زض هسٗطُ تأّ٘ اًٖبٕ ٖسُ .قس ذَاّس ازاضُ

 (1380)آظهَى    .اظ سطهايِ ضطوت ضا ذَز تؼْس ًوايٌس ......ّاي سْاهي ػام، هؤسسيي تايس الالً  زض ضطوت -24

 زضنس 25ة(     زضنس 20الٝ( 

 زضنس 50ز(     زضنس 35د( 

 ؛1347لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب اليحِ اغالح  6تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 ؾٖ الا٢ل ٍ ٦طزُ تْٗس ذَز ضا قط٦ت ؾطهبِٗ زضنس ث٘ؿت ا٢الً ثبٗس ؾؿ٘يإه ٖبم ؾْبهٖ ّبٕقط٦ت ؾ٘ؽأت ثطإ» :زاضز ه٣طض هٖ 6هبزُ 

 َطح يو٘وِ ثِ إ اْْبضًبهِ ؾپؽ ؾپطزُ ّبثب٥ً اظ ٧ٖٗ ًعز ؾ٘ؽأت قطٜ زض قط٦ت ثٌبم حؿبثٖ زض ضا قسُ تْٗس هجلٙ زضنس پٌذ ٍ

 زض ٍ ّبقط٦ت حجت ازاضُ ثِ تْطاى زض ثبقس ضؾ٘سُ ؾؿ٘يإه ٦لِ٘ اهًبء ثِ ٦ِ ؾْبم ًَٗؿٖپصٗطُ اٖالهِ٘ َطح ٍ قط٦ت اؾبؾٌبهِ

 ضؾ٘س ٍ تؿل٘ن هحل اهال٤ ٍ اؾٌبز حجت ازاضُ ثِ ًساضز ٍرَز ّبقط٦ت حجت زاٗطُ ٦ِ ٣ًبَٖ زض ٍ ّبقط٦ت حجت زاٗطُ ثِ ّبقْطؾتبى

.٦ٌٌس زضٗبٞت

 پطزاذت ثطإ ٦ِ ثب٧ًٖ ّوبى زض آًطا هبل٧٘ت هساض٤ ٗب آى ٖ٘ي ثبٗس ثبقس ٚ٘ط٣ًس نَضتِ ث ؾؿ٘يإه تْٗس اظ ٢ؿوتٖ ّطگبُ -تجهطُ

 «.ًوبٌٗس تؿل٘ن ّبقط٦ت حجت هطرٕ ثِ آى نٗيوب ٍ اْْبضًبهِ يو٘وِ ثِ ضا ثب٥ً گَاّٖ ٍ تَزٕٗ اؾت قسُ ثبظ حؿبة ٣ًسٕ هجلٙ

 (1385)آظهَى    :ػام هؤسسيي تايستطاي تأسيس ضطوت سْاهي  -25

% هجلٙ هتْٗس قسُ ضا زض حؿبثٖ ثِ ًبم قط٦ت زض قطٜ تأؾ٘ؽ ًعز٧ٖٗ اظ 35% اظ ؾطهبِٗ قط٦ت ضا ذَز تْٗس ٦طزُ، الا٢ل 20الٝ( ا٢الً 

 .ّب ثؿپبضًس ثب٥ً

پطزاذتِ ٍ ً٘بظٕ ثِ تْٗس ث٣ِ٘ هجلٙ ّب  % اظ ؾطهبِٗ قط٦ت ضا ٣ًساً زض حؿبثٖ ثِ ًبم قط٦ت زض قطٜ تأؾ٘ؽ ًعز ٧ٖٗ اظ ثب35٥ًة( 

 .ًساضًس



ّب  د( نطٞبً ًهٝ ؾطهبِٗ قط٦ت ضا تْٗس ًوَزُ ٍ ث٘ؿت زضنس آى ضا زض حؿبثٖ ثِ ًبم قط٦ت زض قطٜ تأؾ٘ؽ ًعز ٧ٖٗ اظ ثب٥ً

 .ثؿپبضًس

 .% اظ ؾطهبِٗ قط٦ت ضا پطزاذت ٦طزُ ٍ ٦ل ؾطهبِٗ ضا تْٗس ًوبٌٗس35ز( 

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  6ك هازُ تاضس، هكات غحيح هي« الف»گعيٌِ 

تطاي تأسيس يه ضطوت سْاهي ػام، هؤسسيي هىلفٌس چمسض اظ سطهايِ ضا ذَز تؼْس وطزُ ٍ چمسض اظ آى ضا زض تاًه تَزيغ  -26

 (هط٦ع -1387)آظهَى             وٌٌس؟

 % اظ ؾطهب35ِٗة( تْٗس ٍ پطزاذت  % اظ ؾطهبِٗ تْٗس قس35ُ% اظ 20الٝ( پطزاذت 

 % اظ ؾطهب20ِٗز( تْٗس ٍ پطزاذت  % اظ ؾطهبِٗ تْٗس قس20ُ% اظ 35د( پطزاذت 

 ؛1347اليحِ اغالح لسوتي اظلاًَى تداضت هػَب  6تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 (1389)آظهَى  .تاضس هي ...ػام، هٌَـ تِ غسٍضهدَظ تَسف ّاي سْاهي ًَيسي تَسف ضطوت اًتطاض اػالهيِ پصيطُ -27

 ّب الٝ( ٣ٍٞ ازاضُ حجت قط٦ت

 ة( ٣ٍٞ ؾبظهبى ثَضؼ ٍ اٍضا٠ ثْبزاض

 ّب د( ؾبظهبى ثَضؼ ٍ اٍضا٠ ثْبزاض ٍ ازاضُ حجت قط٦ت

 ّبٕ پصٗطٞتِ ًكسُ زض ثَضؼ( ّب )زض هَضز قط٦ت ز( ازاضُ حجت قط٦ت

 اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت؛ 10تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 اٖالهِ٘ اًتكبض اربظُ ٢بًَى ثب آًْب هٌسضربت تُج١٘ ٍ آى نٗيوب ٍ اْْبضًبهِ هُبلِٗ اظ پؽ ّبقط٦ت حجت هطرٕ» :زاضز ه٣طض هٖ 10هبزُ 

 «.ًوَز ذَاّس نبزض ضا ًَٗؿٖپصٗطُ

  ٢1384بًَى ثبظاض ثَضؼ ٍ اٍضا٠ ثْبزاض ههَة  22ٍ  20ضرَٔ ٦ٌ٘س ثِ هَاز. 

  ،ٌٖ٘28ّبٕ تزبضٕ، رلس زٍم، نٟحٔ ز٦تط ضث٘ٗب، ح٠َ٣ تزبضت، قط٦تضرَٔ ٦ٌ٘س ثِ اؾ٧. 

 (1388)آظهَى    :زض ضطوت سْاهي ػام اهؿاء ٍضلِ تؼْس سْن -28

 .الٝ( ثِ ذَزٕ ذَز هؿتلعم ٢جَل تهو٘وبت ّ٘أت هسٗطُ اؾت

 .ة( هٌحهطاً هؿتلعم ٢جَل تهو٘وبت هزبهٕ ٖوَهٖ اؾت

 .تهو٘وبت هزبهٕ ٖوَهٖ اؾتد( ثِ ذَزٕ ذَز هؿتلعم ٢جَل اؾبؾٌبهِ ٍ 

 .ز( ثِ ذَزٕ ذَز هؿتلعم ٢جَل تهو٘وبت هزبهٕ ٖوَهٖ ٍ ّ٘أت هسٗطُ اؾت

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  15تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 ؾْبم نبحجبى ٖوَهٖ هزبهٕ تهو٘وبت ٍ قط٦ت اؾبؾٌبهِ ٢جَل هؿتلعم ذَز ذَزِٕ ث ؾْن تْٗس ٍض٢ِ اهًبء» :زاضز ه٣طض هٖ 15هبزُ 

 «.ثبقس هٖ

 (1385)آظهَى    ضَز؟ ضطوت سْاهي اظ چِ ظهاًي تطىيل ضسُ هحسَب هي -29

 ّب الٝ( اظ تبضٗد حجت زض ازاضُ حجت قط٦ت

 ة( اظ تبضٗد ضؾوٖ قطٍٔ ٞٗبل٘ت

 د( اظ تبضٗد اٖالم اؾبهٖ هسٗطاى قط٦ت

 پؽ اظ هزوٕ ٖوَهٖ هإؾؽز( اظ ظهبى ٢جَل ٦تجٖ ؾوت تَؾٍ هسٗطاى ٍ ثبظضؾبى 



 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  17تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 ٦لِ٘ ًَٗؿٖ پصٗطُ احطاظٍ  ضؾ٘سگٖ اظ پؽ ٍ قَز هٖ تك٧٘ل ٢بًَى اٗي ه٣طضات ضٖبٗت ثب ؾؽإه ٖوَهٖ هزوٕ» :زاضز ه٣طض هٖ 17هبزُ 

 اًتربة ضا قط٦ت ثبظضؾبى ٗب ثبظضؼ ٍ هسٗطاى اٍل٘ي آى تهَٗت ٍ قط٦ت اؾبؾٌبهِ زضثبضُ قَض ٍ الظم هجبلٙ زِٗأت ٍ قط٦ت ؾْبم

 ثِ ٖلن ثب ثبظضؼ ٍ هسٗط ٦ِ اؾت اٗي ثط زل٘ل ذَز ذَزٕ ثِ ؾوت ٢جَل .ًوبٌٗس ؾوت ٢جَل ٦تجبً ثبٗس قط٦ت ثبظضؾبى ٍ هسٗطاى .٦ٌس هٖ

 .قَز هٖ هحؿَة قسُ تك٧٘ل قط٦ت تبضٗد اٗي اظ .اًس گطزٗسُ آى زاض ْٖسُ ذَز ؾوت ّبٕ ٍل٘تإهؿ ٍ ت٧بل٘ٝ

 اظ ٧ٖٗ قَز هٌتكط ٦خ٘طاالًتكبض ضٍظًبهِ زٍزض  ثبٗس ؾبالًِ ٖوَهٖ هزوٕ تك٧٘ل تب ؾْبم نبحجبى ثطإ اَالِٖ٘ ٍ زَٖت ّطگًَِ -تجهطُ

 «.قَز هٖ تٗ٘٘ي رْبًگطزٕ ٍ اَالٖبت ٍظاضت َطٜ اظ زٗگط ضٍظًبهِ ٍ ؾؽإه ٖوَهٖ هزوٕ ٍؾ٘لِِ ث ضٍظًبهِ زٍ اٗي

 (هط٦ع -1387)آظهَى    ضَز؟ اظ چِ تاضيري، يه ضطوت سْاهي تطىيل ضسُ هحسَب هي -30

 الٝ( اظ تبضٗد اًتكبض آگْٖ تأؾ٘ؽ زض ضٍظًبهِ ضؾوٖ ٦كَض

 ّب ة( اظ تبضٗد زضد آگْٖ زض زٞبتط ازاضُ حجت قط٦ت

 ّب د( اظ تبضٗد تحَٗل هساض٤ تأؾ٘ؽ قط٦ت ثِ ازاضُ حجت قط٦ت

 ّب تَؾٍ هسٗطاى ٍ ثبظضؾبى تهَٗت اؾبؾٌبهِ ٍ اًتربة هسٗطاى ٍ ثبظضؾبى زض هزوٕ ٖوَهٖ هإؾؿ٘ي ٍ اٖالم ٢جَلٖ ؾوت ز( اظ تبضٗد

 اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت؛ 17تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»عيٌِ گ

  ُالٗحِ  118زاًس ٍلٖ هبزُ قَز هٖاٍ اُٖبء هٖالٗحِ، اذت٘بضات هسٗطٖبهل ضا هحسٍز ثِ ه٘عاًٖ ٦ِ تَؾٍ ّ٘أت هسٗطُ ثِ  125هبز

 .نطٞبً ضارٕ ثِ ّ٘أت هسٗطُ اؾت

 (1388)آظهَى    وٌس؟ ضطوت سْاهي چِ ظهاًي ضرػيت حمَلي پيسا هي -31

 ة( پؽ اظ ٢جَل ؾوت هسٗطاى ٍ ثبظضؾبى   الٝ( پؽ اظ تْٗس ٦لِ٘ ؾْبم قط٦ت 

 ضٍظًبهِ ضؾوٖ ز( پؽ اظ حجت ٍ اٖالى زض  د( پؽ اظ حجت ٍ اٖالى زض رطاٗس

 ؛ 1347اليحِ اغالحي لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  17تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 (1391)آظهَى  ....اًتراب اٍليي هسيطاى ضطوت سْاهي .. -32

         پصٗطز الٝ( زض هزوٕ ٖوَهٖ هَؾؽ نَضت هٖ

 پصٗطز ة( ذبل لعٍهبً زض هزوٕ ٖوَهٖ هَؾؽ نَضت هٖ

         د( ذبل هو٧ي اؾت زض هزوٕ ٖوَهٖ هَؾؽ نَضت پصٗطز 

 إ ٢٘س ٍ ثِ اهًبء ٦لِ٘ ؾْبهساضى ثطؾس ز( ٖبم ثبٗس زض نَضتزلؿِ

 ؛1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  20هكاتك هازُ  .تاضسغحيح هي« ج»گعيٌِ 

ّب ٦بٖٞ ذَاّس اْْبضًبهِ ثِ يو٘وِ هساض٤ ظٗط ثِ هطرٕ حجت قط٦تّبٕ ؾْبهٖ ذبل ٣ٍٞ تؿل٘ن ثطإ تأؾ٘ؽ ٍ حجت قط٦ت -20هازُ

 .ثَز

  .اؾبؾٌبهِ قط٦ت ٦ِ ثبٗس ثِ اهًبء ٦لِ٘ ؾْبهساضاى ضؾ٘سُ ثبقس -1

ًبهِ ثب٧ًٖ حب٦ٖ اظ تأزِٗ ٢ؿوت ٣ًسٕ آى ٦ِ ًجبٗس ٦وتط اظ ؾٖ ٍ پٌذ زضنس ٦ل ؾْبم اْْبضًبهِ هكٗط ثط تْٗس ٦لِ٘ ؾْبم ٍ گَاّٖ -2

ّطگبُ توبم ٗب ٢ؿوتٖ اظ ؾطهبِٗ ثِ نَضت ٚ٘ط٣ًس ثبقس ثبٗس توبم آى  .ْبضًبهِ هص٦َض ثبٗس ثِ اهًبٕ ٦لِ٘ ؾْبهساضاى ضؾ٘سُ ثبقساْ .ثبقس

تأزِٗ گطزٗسُ ٍ نَضت ت٣َٗن آى ثِ ت٥٘٧ٟ زض اْْبضًبهِ ه٧ٌٗؽ قسُ ثبقس ٍ زض نَضتٖ ٦ِ ؾْبم هوتبظُ ٍرَز زاقتِ ثبقس ثبٗس قطح 

 .زض اْْبضًبهِ ه٧ٌٗؽ قسُ ثبقساهت٘بظات ٍ هَرجبت آى 



 .إ ٢٘س ٍ ثِ اهًبٕ ٦لِ٘ ؾْبهساضى ضؾ٘سُ ثبقس اًتربة اٍل٘ي هسٗطاى ٍ ثبظضؼ ٗب ثبظضؾبى قط٦ت ٦ِ ثبٗس زض نَضت رلؿِ -3

 .(٢17جَل ؾِوت هسٗطٗت ٍ ثبظضؾٖ ثب ضٖبٗت ٢ؿوت اذ٘ط هبزُ ) -4

 .قط٦ت تب تك٧٘ل اٍل٘ي هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ زض آى هٌتكط ذَاّس قس ش٦ط ًبم ضٍظًبهِ ٦خ٘طاالًتكبضٕ ٦ِ ّط گًَِ آگْٖ ضارٕ ثِ -5

ّبٕ ؾْبهٖ ذبل ّبٕ ؾْبهٖ ٖبم ه٣طض اؾت زض هَضز قط٦تؾبٗط ٢َ٘ز ٍ قطاُٖٗ ٦ِ زض اٗي ٢بًَى ثطإ تك٧٘ل حجت قط٦ت -تثػطُ

 .الطٖبِٗ ًرَاّس ثَزالظم

 (1392)آظهَى  .گيطزهي اًدام ......ضطوت  زض تاظضساى ٍ هسيطاى اظ گطٍُ ًرستيي اًتراب -33

 هإؾؽ ٖوَهٖ هزوٕ زض ٍ اتٟب٠ ثِ ذبل ٍ ٖبم ؾْبهٖالٝ( 

 حبيط آضاء ؾَم زٍ ثب هإؾؽ ٖوَهٖ هزوٕ زض ذبل ٍ ٖبم ؾْبهٖ ة(

 هإؾؽ ٖوَهٖ هزوٕ حبيط آضاء ؾَم زٍ ثب ٖبم ؾْبهٖ ٍ هإؾؿ٘ي هُل١ آضاء ا٦خطٗت ثب ذبل ؾْبهٖد( 

 هإؾؿ٘ي آضاء اتٟب٠ ثِ ذبل ؾْبهٖ قط٦ت زض ٍ حبيط آضاء ؾَم زٍ ثب هإؾؽ ٖوَهٖ هزوٕ زض ٖبم ؾْبهٖز( 

 ؛1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  75ٍ  74، 20، 17تاضس. هكاتك هَاز غحيح هي« ز»گعيٌِ 

  :زٌّس هؤسسيي ضطوت سْاهي ًسثت تِ وليِ اػوال ٍ الساهاتي وِ تِ هٌظَض تأسيس ٍ تِ ثثت ضساًسى ضطوت اًدام هي -34

 (1380)آظهَى            
 .الٝ( هؿإٍل٘ت تًبهٌٖ زاضًس

 .ة( هؿإٍل٘ت ًساضًس

 .د( هؿإٍل٘ت ٞطزٕ زاضًس

 .قَز ّب قطٍٔ هٖ ز( هؿإٍل٘ت آًبى ثٗس اظ حجت قط٦ت

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  23تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

، زٌّس هٖ اًزبم قط٦ت ضؾبً٘سى حجت ثِ ٍ ؾ٘ؽأت هٌَٓضِ ث ٦ِ ا٢ساهبتٖ ٍ اٖوبل ٦لِ٘ ثِ ًؿجت قط٦ت ؾؿ٘يإه» :زاضز ه٣طض هٖ 23هبزُ 

 «.زاضًس تًبهٌٖ ٍل٘تإهؿ

 (1388)آظهَى     هسؤٍليت هؤسسيي ضطوت سْاهي ًسثت تِ اػوال ٍ الساهاتطاى تِ هٌظَض تأسيس ٍ ثثت ضطوت چگًَِ است؟ -35

 ًَٗؿٖ قسُ   ة( ثِ ًؿجت هجلٙ پصٗطُ    الٝ( تًبهٌٖ

 ز( ثِ ًؿجت ؾْبم    د( ثِ تؿبٍٕ

 ؛ 1347اليحِ اغالحي لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  23تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 

 سهام :ششنهثحث 

 (اتحبزِٗ -1387)آظهَى    .....ّاي سْاهي هسؤٍليت غاحثاى سْام هحسٍز است تِ  زض ضطوت -36

    هجلٙ اؾوٖ ؾْبمالٝ( 

 ة( هجلٙ ٍا٢ٖٗ ؾْبم

   .٦ٌس د( هجلٖٛ ٦ِ هسٗطٖبهل تٗ٘٘ي هٖ

 .٦ٌس الٗبزُ تٗ٘٘ي هٖ ز( هجلٖٛ ٦ِ هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  24تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 



 قط٦ت زض آى نبحت هٌبٕٞ ٍ تْٗسات ٍ هكبض٦ت ه٘عاى هكرم ٦ِ ؾْبهٖ قط٦ت ؾطهبِٗ اظ اؾت ٢ؿوتٖ ؾْن» :زاضز ه٣طض هٖ 24هبزُ 

 .زاضز ؾْبهٖ قط٦ت زض آى نبحت ٦ِ اؾت ؾْبهٖ تٗساز ًوبٌٗسُ ٦ِ اؾت إ هٗبهلِ ٢بثل ؾٌس ؾْن ٍض٢ِ .ثبقس هٖ ؾْبهٖ

 .ثبقس ًبم ثٖ ٗب ًبم ثب اؾت هو٧ي ؾْن -1 تجهطُ

 ًبه٘سُ هوتبظ ؾْبم، ؾْبم گًَِ اٗي قًَس لئ٢ب ٖٗهعاٗب ٢بًَى اٗي ه٣طضات ضٖبٗت ثب قط٦ت اظؾْبم ثًٖٗ ثطإ ٦ِ نَضتٖ زض -2 تجهطُ

 «.قَز هٖ

اگط هثلغ پطزاذت ًطسُ سْام ضطوت سْاهي ظطف هست همطض زض اساسٌاهِ هكالثِ ًطَز، ّط شيٌفغ حك ذَاّس زاضت وِ  -37

 (1381)آظهَى    .تماؾا وٌس .....تمليل سطهايِ ضطوت ضا تا هيعاى پطزاذت ضسُ اظ

 ة( هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ    الٝ( زازگبُ

 ز( ّ٘أت هسٗطُ   الٗبزُ د( هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  33تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 اٌٗهَضت ٚ٘ط زض .قَز هُبلجِ اؾبؾٌبهِ زض ه٣طض هست ْطٜ ثبٗس ؾْبهٖ قط٦ت ّط ؾْبم ًكسُ پطزاذت هجلٙ» :زاضز ه٣طض هٖ 33هبزُ 

 ؾطهبِٗ قسُ پطزاذت هجلٙ ه٘عاى تب قط٦ت ؾطهبِٗ ت٣ل٘ل هٌَٓض ثِ ضا ؾْبم نبحجبى الٗبزُ ٠َٞ ٖوَهٖ هزوٕ ثبٗس قط٦ت هسٗطُ تأّ٘

 ثِ قسُ پطزاذت هجلٙ ه٘عاى تب قط٦ت قسُ حجت ؾطهبِٗ ت٣ل٘ل ثطإ ٦ِ زاقت ذَاّس ح١ شٌٟٕٗ ّط ٍگطًِ زّس تك٧٘ل ٍ ٦ٌس زَٖت

 .٦ٌس ضرَٔ زازگبُ

 .آٗس ثِ ٖول تجٗ٘ى ثسٍى ٍ ؾْبم نبحجبى ٦لِ٘ اظ ثبٗس آى اظ ه٣ساض ّط ٗب ؾْبم ًكسُ پطزاذت هجلٙ هُبلجِ -تجهطُ

 (1388)آظهَى    گيطز؟ ّاي سْاهي اًتمال سْام تا ًام چگًَِ غَضت هي هكاتك لاًَى تداضت زض ضطوت -38

 ة( ثب ؾٌس ضؾوٖ  الٝ( ثب حجت زض زٞتط ؾْبم قط٦ت

 ز( ثب پكت ًَٗؿٖ ٍض٢ِ ؾْبم    د( ثب ٢جى ٍ ا٢جبو 

 ؛ 1347اليحِ اغالحي لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  40تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 ثبٗس اٍ ٢بًًَٖ ًُوبٌٗس ٗب ٦ٍ٘ل ٗب زٌّسُ اًت٣بل ٍ ثطؾس حجت ثِ قط٦ت ؾْبم حجت زٞتط زض ثبٗس ًبم ثب ؾْبم اًت٣بل» :زاضز ه٣طض هٖ 40هبزُ 

 حجت زٞتط زض ً٘ع گ٘طًسُ اًت٣بل ٦بهل ًكبًٖ اؾت ًكسُ پطزاذت ؾْن اؾوٖ هجلٙ توبهٖ ٦ِ هَضزٕ زض .٦ٌس اهًبء هعثَض زٞتط زض ضا اًت٣بل

 هٗتجط ؾْن ٍاًت٣بل ٣ًل اظ ًبقٖ تْٗسات ارطإ ًٓط اظ ٍ اٍضؾ٘سُ ٢بًًَٖ ًوبٌٗسُ ٗب ٦ٍ٘ل ٗب گ٘طًسُ اًت٣بل اهًبٕ ثِ ٍ ٢٘س قط٦ت ؾْبم

 اظ آٗس ثِ ٖول ٠َٞ قطاٍٗ ضٖبٗت ثسٍى ٦ِ اًت٣بلٖ ّط .قَز اهًبء ٍ ضؾ٘سُ تطت٘ت ّوبىِ ث ثبٗس ً٘ع ا٢بهتگبُ تٛ٘٘ط ّطگًَِ .ثَز ذَاّس

 «.اؾت اٖتجبض ٞب٢س حبلج ٍاقربل قط٦ت ًٓط

 (1389)آظهَى         وسام هَضز شيل غحيح است؟ -39

 .آٗس ٍ اًت٣بل ؾْبم ثبًبم زض ازاضُ حجت قط٦تْب ثِ ٖول هّٖبٕ ؾْبهٖ ذبل ٣ًل الٝ( زض قط٦ت

 .گ٘طز ّب ٍ تَؾٍ ذَز قط٦ت نَضت هّٖبٕ ؾْبهٖ ذبل ٣ًل ٍ اًت٣بل ؾْبم ثبًبم ثسٍى زذبلت ازاضُ حجت قط٦تة( زض قط٦ت

 .قَز ّب حجت ٍ آگْٖ هٖط٦تّبٕ ؾْبهٖ ذبل ٣ًل ٍ اًت٣بل ؾْبم ثبًبم پؽ اظ حجت زض زٞبتط قط٦ت، زض ازاضُ حجت قد( زض هَضز قط٦ت

ّب حجت ّبٕ ؾْبهٖ ذبل ٣ًل ٍ اًت٣بل ؾْبم ثبًبم پؽ اظ تٌٓ٘ن ؾٌس ضؾوٖ زض زٞتطذبًِ اؾٌبز ضؾوٖ، زض ازاضُ حجت قط٦تز( زض قط٦ت

 .قَز ٍ آگْٖ هٖ

 اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت؛ 40تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 (1392)آظهَى  :سْام ثثت زفتط زض سْاهي ّايضطوت سْام اًؼىاس ٍاگصاضي ػسم -40



 .ثبقسهٖ آى ثِ اؾتٌبز ٖسم ٍ اًت٣بل ثُالى هَرتالٝ( 

 .ثبقسهٖ هٗتجط َطٞ٘ي ضاثُِ زض ٍلٖ اٖتجبض ثٖ قط٦ت ٍ حبلج ه٣بثل زضة( 

 .ثبقس ٦طزُ ه٣طض زٗگطٕ تطت٘ت قط٦ت اؾبؾٌبهِ آ٧ًِ هگط اؾت اٖتجبض ثٖ حبل ّط زضد( 

 .اؾت هسٗطُ ّ٘أت تٌٟ٘ص ثِ هكطٌٍ آى اٖتجبض ٍ ثَزُ ح٢َ٣ٖ ٖول ثَزى ٚ٘طًبٞص هَرتز( 

 ؛1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  40تاضس. هكاتك هازُ غحيح هي« ب»گعيٌِ 

ضطوت تَاى هَوَل تِ هَافمت هسيطاى يا هداهغ ػوَهي  الططوِ ضا ًوي ّاي شيل اًتمال سْام يا سْن زض وساهيه اظ ضطوت -41

 (1384)آظهَى             ًوَز؟

 ة( قط٦ت ؾْبهٖ ذبل   الٝ( قط٦ت تًبهٌٖ

 ز( قط٦ت ثب هؿإٍل٘ت هحسٍز  د( قط٦ت ؾْبهٖ ٖبم

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  41تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 (اتحبزِٗ -1387)آظهَى         وسام گعيٌِ غحيح است؟ -42

 .تَاًس هٌٌَ ثِ هَا٣ٞت هزوٕ ٖوَهٖ نبحجبى ؾْبم ثبقس ّبٕ ؾْبهٖ ٖبم ٍ ذبل ٣ًل ٍ اًت٣بل ؾْبم ًوٖ قط٦ت الٝ( زض

ّبٕ  تَاًس هٌٌَ ثِ هَا٣ٞت هزوٕ ٖوَهٖ نبحجبى ؾْبم ثبقس ٍلٖ زض قط٦ت ّبٕ ؾْبهٖ ٖبم ٣ًل ٍ اًت٣بل ؾْبم هٖ ة( زض قط٦ت

 .تَاًس ؾْبهٖ ذبل ًوٖ

 .تَاًس هٌٌَ ثِ هَا٣ٞت هزوٕ ٖوَهٖ نبحجبى ؾْبم ثبقس م ٍ چِ ذبل ٣ًل ٍ اًت٣بل ؾْبم هّٖبٕ ؾْبهٖ چِ ٖب د( زض قط٦ت

تَاًس هٌٌَ ثِ هَا٣ٞت هزوٕ ٖوَهٖ نبحجبى ؾْبم ثبقس ٍلٖ زض قط٦ت ؾْبهٖ  ّبٕ ؾْبهٖ ٖبم ٣ًل ٍ اًت٣بل ؾْبم ًوٖ ز( زض قط٦ت

 .تَاًس ذبل هٖ

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  41تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 (1391)آظهَى  تَاًس ..... ضطوت، سْام هوتاظ تطتية زّس. ضطوت سْاهي ذاظ هي -43

 ىالٝ( ثب تهَٗت ٦لِ٘ ؾْبهساضا

 ة( ثب تهَٗت ث٘ف اظ ًهٝ ؾْبهساضاى

   ٖد( ٣ٍٞ ثب تهَٗت هزوٕ ٖوَه

 زاضًسگبى ث٘ف اظ ًهٝ ؾْبم ز( ثب تهَٗت

 ؛1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  42هكاتك هازُ  .تاضسغحيح هي« الف»گعيٌِ 

تَاًس ثِ هَرت اؾبؾٌبهِ ٍ ّوچٌ٘ي تب ه٢َٖٗ ٦ِ قط٦ت هٌحل ًكسُ اؾت َج١ تهَٗت ّط قط٦ت ؾْبهٖ هٖ» زاضز:ه٣طض هٖ 42هبزُ

 .گًَِ ؾْبم ٍ ًحَُ اؾتٟبزُ اظ آى ثبٗس ثِ ََض ٍيَح تٗ٘٘ي گطززاهت٘بظات اٗي .هوتبظ تطت٘ت زّسالٗبزُ ؾْبم، ؾْبم هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ

الٗبزُ قط٦ت ثب رلت هَا٣ٞت زاضًسگبى ًهٝ ثِ ّطگًَِ تٛ٘٘ط زض اهت٘بظات ٍاثؿتِ ثِ ؾْبم هوتبظ ثبٗس ثِ تهَٗت هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ

 «.ٖالٍُ ٥ٗ اٗي گًَِ ؾْبم اًزبم گ٘طز

 ِ1347الٗحِ انالح ٢ؿوتٖ اظ ٢بًَى تزبضت ههَة  93ٍ  85، 84، 83هَاز  ضرَٔ قَز ث. 

 (1380)آظهَى    :ّطگًَِ تغييط زض اهتياظات ٍاتستِ تِ سْام هوتاظُ هٌَـ تِ تػَية -44

 .ة( ّ٘أت هسٗطُ قط٦ت اؾت   .الٝ( ّ٘أت هإؾؽ اؾت



  1{.الٗبزُ قط٦ت اؾت ز( }هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ   .د( هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ اؾت

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  42هازُ لسوت اذيط هكاتك   تاضس، غحيح هي« ز»گعيٌِ 

الٗبزُ قط٦ت ثب رلت  ّطگًَِ تٛ٘٘ط زض اهت٘بظات ٍاثؿتِ ثِ ؾْبم هوتبظ ثبٗس ثِ تهَٗت هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ ....» :زاضز ه٣طض هٖ 42هبزُ 

 «.ْبم اًزبم گ٘طزگًَِ ؾهَا٣ٞت زاضًسگبى ًهٝ ثٗالٍُ ٥ٗ اٗي

 زهطچ٘لٖ، ز٦تطهحوّس،  .ثبقسلٗبزُ هٖا تٛ٘٘ط زض اهت٘بظات ٍاثؿتِ ثِ ؾْبم هوتبظ ٍ ً٘ع تٛ٘٘ط زض اؾبؾٌبهِ زض اذت٘بض هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ(

 (٢133بًَى تزبضت زض ًٓن ح٢َ٣ٖ ٦ًٌَٖ، نٟحٔ 

 

 تثذیل سهام :هثحث ششن

 (اتحبزِٗ -1387)آظهَى   ًام زض غالحيت وسام ضوي است؟ تِ تيّاي سْاهي تغييط ٍ تثسيل سْام اظ تا ًام  زض ضطوت -45

 الٗبزُ ة( هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ   الٝ( هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ

 الٗبزُ ز( هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ ثِ ََض ٠َٞ    د( ّ٘أت هسٗطُ

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  43تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 ؾْبم ذَز ؾْبهساضاى الٗبزُ ٠َٞ ٖوَهٖ هزوٕ تهو٘ن ثِ ثٌب ٗب اؾبؾٌبهِ ه٣طضات هَرتِ ث ثرَاّس قط٦ت ّطگبُ» :زاضز هٖه٣طض  43هبزُ 

 «.٦ٌس ٖول ظٗط هَاز ثطَج١ ثبٗس ًوبٗس تجسٗل ًبم ثٖ ؾْبم ثِ ضا ًبم ثب ؾْبم آ٧ًِ ٗب ٍ ًبم ثب ؾْبم ثِ ضا قط٦ت ًبم ثٖ

 (1385)آظهَى        :ًام هطاتة تيتطاي تثسيل سْام تا ًام تِ سْام  -46

قَز تب ثطإ تجسٗل ؾْبم  الٝ( زٍ ًَثت زض ضٍظًبهِ ٦خ٘طاالًتكبض هٌتكط ٍ هْلتٖ ٦ِ ًجبٗس ٦وتط اظ ؾِ هبُ ثبقس ثِ نبحجبى ؾْبم زازُ هٖ

 .ذَز ثِ قط٦ت هطارِٗ ًوبٌٗس

گطزز ٍ هْلتٖ ٦ِ ًجبٗس ٦وتط اظ زٍ هبُ ثبقس ثِ نبحجبى  هّٖبٕ قط٦ت زض آى هٌتكط  ة( ٣ٍٞ ٥ٗ ًَثت زض ضٍظًبهِ ٦خ٘طاالًتكبض ٦ِ آگْٖ

 .قَز تب ثطإ تجسٗل ؾْبم ذَز ثِ قط٦ت هطارِٗ ًوبٌٗس ؾْبم زازُ هٖ

قَز تب ثطإ تجسٗل ؾْبم  د( زٍ ًَثت زض ضٍظًبهِ ٦خ٘طاالًتكبض هٌتكط ٍ هْلتٖ ٦ِ ًجبٗس ٦وتط اظ ٥ٗ هبُ ثبقس ثِ نبحجبى ؾْبم زازُ هٖ

 .ارِٗ ًوبٌٗسذَز ثِ قط٦ت هط

قَز تب ثطإ تجسٗل ؾْبم  ز( ٥ٗ ًَثت زض ضٍظًبهِ ٦خ٘طاالًتكبض هٌتكط ٍ هْلتٖ ٦ِ ًجبٗس ٦وتط اظ ٥ٗ هبُ ثبقس ثِ نبحجبى ؾْبم زازُ هٖ

 .ذَز ثِ قط٦ت هطارِٗ ًوبٌٗس

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  47تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 ثِ هطثٌَ ّبٕ آگْٖ ٦ِ ٦خ٘طاالًتكبضٕ ضٍظًبهِ زض ًَثت ٥ٗ ٣ٍٞ هطاتت ًبمثٖ ؾْبم ثِ ثبًبم ؾْبم تجسٗل ثطإ» :زاضز ٣طض هٖه 47هبزُ 

 هط٦ع ثِ ذَز ؾْبم تجسٗل ثطإ تب قَز هٖ زازُ ؾْبم نبحجبى ثِ ثبقس هبُ زٍ اظ ٦وتط ًجبٗس ٦ِ هْلتٖ ٍ هٌتكط گطزز هٖ ًكط آى زض قط٦ت

 قط٦ت هط٦ع زض ٍ نبزض ًبم ثٖ ؾْبم اؾت ًكسُ تجسٗل ٦ِ ٖؾْبه تٗساز ثطاثط هص٦َض هْلت ا٣ًًبٕ اظ پؽ .٦ٌٌس هطارِٗ قط٦ت

 زازُ آًْب ثِ ًبم ثٖ ؾْبم ٍ اثُبل ٍ اذص آًبى ثبًبم ؾْبم ٦ٌٌس هطارِٗ قط٦تثِ  ثبًبم ؾْبم زاضًسگبى ٦ِ ه٢َٕ ّط تب قس ذَاّس ًگبّساضٕ

 «.قَز

 

 اوراق لرضه :هثحث هفتن

                                                           
 ٢بًَى تزبضت هٛبٗطت زاضز. 42زضد قسُ ٦ِ ثب هتي هبزُ « الٗبزُ اؾت. هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ ثِ ََض ٠َٞ». زض هتي انلٖ، ٖجبضت 1



 (1380)آظهَى    :اٍضاق لطؾِ زض غَضتي هوىي است وِاًتطاض  -47

 .الٝ( اظ تبضٗد حجت قط٦ت زٍ ؾبل گصقتِ ثبقس

 .ة( ٦لِ٘ ؾطهبِٗ قط٦ت تأزِٗ قسُ ثبقس

 .د( اظ تبضٗد حجت قط٦ت زٍ ؾبل گصقتِ ٍ ٦لِ٘ ؾطهبِٗ قط٦ت تأزِٗ ٍ زٍ تطاظًبهِ ثِ تهَٗت ّ٘أت هسٗطُ ضؾ٘سُ ثبقس

 .ؾبل گصقتِ ٍ ٦لِ٘ ؾطهبِٗ حجت قسُ تأزِٗ ٍ زٍ تطاظًبهِ قط٦ت ثِ تهَٗت هزوٕ ٖوَهٖ ضؾ٘سُ ثبقسز( اظ تبضٗد حجت قط٦ت زٍ 

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  55تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 تبضٗد اظ توبم ؾبل زٍ ٍ قسُ زِٗأت ط٦تق قسُ حجت ؾطهبِٗ ٦لِ٘ ٦ِ ٢ٍتٖ هگط ً٘ؿت هو٧ي ٢طيِ اٍضا٠ اًتكبض» :زاضز ه٣طض هٖ 55هبزُ 

 «.ثبقس ضؾ٘سُ ٖوَهٖ هزوٕ تهَٗت ثِ آى تطاظًبهِ زٍ ٍ گصقتِ قط٦ت حجت

  ُالص٦ط رطم ثَزُ ٍ هزبظات آى رعإ ٣ًسٕ اظ ث٘ؿت ّعاض ضٗبل تب  ٢بًَى ٠َٞ 55نسٍض اٍضا٠ ٢طيِ ٢جل اظ هَاٖس هص٦َض زض هبز

 .ثبقس زٍٗؿت ّعاض ضٗبل هٖ

 (1385)آظهَى    :لطؾِ هوىي ًيست هگط ٍلتي وِاًتطاض اٍضاق  -48

 .الٗبزُ ضؾ٘سُ ثبقس الٝ( ٦لِ٘ ؾطهبِٗ حجت قسُ قط٦ت تأزِٗ قسُ ٍ زض تطاظًبهِ آى ثِ تهَٗت هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ

 .ؾبل توبم اظ تبضٗد حجت قط٦ت گصقتِ ثبقس 3ة( ًهٝ ؾطهبِٗ حجت قسُ قط٦ت تأزِٗ قسُ ٍ 

 .توبم اظ تبضٗد حجت قط٦ت گصقتِ ثبقس ؾبل 3د( ٦لِ٘ ؾطهبِٗ قط٦ت تأزِٗ ٍ 

 2ؾبل توبم اظ تبضٗد حجت قط٦ت گصقتِ ٍ زٍ تطاظًبهِ آى ثِ تهَٗت هزوٕ ٖوَهٖ }ٖبزٕ{ 2ز( ٦لِ٘ ؾطهبِٗ حجت قط٦ت تأزِٗ قسُ ٍ 

 .ضؾ٘سُ ثبقس

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  55تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 (1383)آظهَى    :تاضس ًطسُتيٌي  اق لطؾِ زض اساسٌاهِ ضطوت سْاهي پيصّطگاُ اٍض -49

 .پصٗط ذَاّس ثَز الٝ( زض اٗي نَضت اًتكبض اٍضا٠ ٢طيِ ثب تٛ٘٘ط اؾبؾٌبهِ اه٧بى

 .ًوبٗس ة( هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ ثِ پ٘كٌْبز ّ٘أت هسٗطُ اًتكبض اٍضا٠ ٢طيِ ضا تهَٗت هٖ

 .ًوبٗس ّ٘أت هسٗطُ اًتكبض اٍضا٠ ٢طيِ ضا تهَٗت هٖالٗبزُ ثِ پ٘كٌْبز  د( هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ

 .ًوبٗس الٗبزُ ثِ پ٘كٌْبز هسٗطٖبهل اًتكبض اٍضا٠ ٢طيِ ضا تهَٗت هٖ ز( هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  56تاضس، هكاتك هازُ   غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 ؾْبم نبحجبى الٗبزُ ٠َٞ ٖوَهٖ هزوٕ ثبقس ًكسُ ثٌٖ٘ پ٘ف قط٦ت اؾبؾٌبهِ زض ٢طيِ اٍضا٠ اًتكبض ّطگبُ» :زاضز ه٣طض هٖ 56هبزُ 

 ثِ تَاًس هٖ ٖوَهٖ هزوٕ ٗب ٍ اؾبؾٌبهِ .٦ٌس تٗ٘٘ي ضا آى قطاٍٗ ٍ تهَٗت ضا ٢طيِ اٍضا٠ اًتكبض هسٗطُ تأّ٘ پ٘كٌْبز ثِ ثٌب تَاًس هٖ

 .ًوبٗس هجبزضت ٢طيِ اٍضا٠ اًتكبض ثِ ثبض چٌسٗب  ٥ٗ ٧ًٌس تزبٍظ ؾبل زٍ اظ ٦ِ هستٖ َٖ ٦ِ زّس اربظُ قط٦ت هسٗطُ تأّ٘

 «.ثبقس هتؿبٍٕ ثبٗس (تزعِٗ نَضت زض) ٢طيِ اٍضا٠ ٢ُٗبت ً٘ع ٍ ٢طيِ اٍضا٠ اؾوٖ هجلٙ اًتكبض ثبض ّط زض -تجهطُ

 (1383)آظهَى  :ّاي ٍاضزُ وِ هٌتْي تِ تمليل هثلغ اسوي ٍ يا تمليل ػسُ سْام ضَز واّص سطهايِ ضطوت زض ًتيدِ ظياى -50

 .گطزز زاضًس، هٖ الٝ( قبهل ؾْبهٖ ً٘ع ٦ِ زاضًسگبى اٍضا٠ ٢طيِ زض ًت٘زِ تجسٗل اٍضا٠ ٢طيِ ذَز زضٗبٞت هٖ

 .گطزز زاضًس، هٖ ة( قبهل ؾْبهٖ ٦ِ زاضًسگبى اٍضا٠ ٢طيِ زض ًت٘زِ تجسٗل اٍضا٠ ٢طيِ ذَز زضٗبٞت هٖ

 .گطزز زاضًس، ًوٖ اٍضا٠ ٢طيِ ذَز زضٗبٞت هٖ د( قبهل ؾْبهٖ ٦ِ زاضًسگبى اٍضا٠ ٢طيِ زض ًت٘زِ تجسٗل

                                                           
 اؾت.اظ ٢لن اٞتبزُ « ٖبزٕ». زض هتي انلٖ، ٦لوِ 2



 .ز( ّ٘چ٧سام اظ ٖجبضات ٠َٞ نح٘ح ً٘ؿت

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  65تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 ٢طيِ اٍضا٠ هَاٖس ٗب هَٖس ٕا٣ًًب تبالٗبزُ{ }هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ 61 هبزُ زض هص٦َض هزوٕ تهو٘ن تبضٗد اظ» :زاضز ه٣طض هٖ 65هبزُ 

 َط١ٗ اظ آًطا ٗب ؾبظز هؿتْل٥ ضا ذَز ؾطهبِٗ ٗب ٦ٌس هٌتكط ؾْبم ثِ تجسٗل ٢بثل ٗب تَٗٗى ٢بثل رسٗس ٢طيِ اٍضا٠ تَاًس ًوٖ قط٦ت

-ظٗبى ًت٘زِ زض قط٦ت ؾطهبِٗ ٦بّف .ثسّس تٛ٘٘طاتٖ هٌبٕٞ ت٣ؿ٘ن ًحَُ زض ٗب ٦ٌس اًسٍذتِ ت٣ؿ٘ن ثِ ا٢سام ٗب زّس ٦بّف ؾْبم ثبظذطٗس

 تجسٗل ًت٘زِ زض ٢طيِ اٍضا٠ زاضًسگبى ٦ِ ً٘ع ؾْبهٖ قبهل ثكَز ؾْبم ٖسُ ت٣ل٘ل ٗب ٍ ؾْبم اؾوٖ هجلٙ ت٣ل٘ل ثِ هٌتْٖ ٦ِ ٍاضزُ ّبٕ

 ؾْبهساض هعثَض اٍضا٠ اًتكبض ه٢َٕ ّوبى اظ ٢طيِ اٍضا٠ زاضًسگبى اٌٗگًَِ ٦ِ قَز هٖ تل٣ٖ چٌ٘ي ٍ گطزز هٖ زاضًس هٖ زضٗبٞت ذَز اٍضا٠

 «.اًس ثَزُ قط٦ت

 (1390)آظهَى  اٍضاق هطاضوت: -51

 .ّب زض آهسُ اؾت تٌْب زض ًٓطِٗ قَضإ ًگْجبى پصٗطٞتِ قسُ ٍ ثِ نَضت ضٍِٗ ثب٥ًالٝ( 

 .قَز زض ٦ٌبض اٍضا٠ ٢طيِ ٍ ثِ هَرت ٢بًَى ذبل رعء اثعاضّبٕ هبلٖ هحؿَة هٖة( 

 .٢طيِ ضا ًؿد ًوَزُ اؾت ثٌٖ٘ قسُ ٍ زض نَضت تٗبضو، ه٣طضات اٍضا٠ ذبل پ٘ف زض ٢بًَىد( 

 .ثٌٖ٘ ٍ ربٗگعٗي اٍضا٠ ٢طيِ قسُ اؾت پ٘ف 1347زض الٗحِ انالح ٢بًَى تزبضت ههَة ز( 

  .تاضسغحيح هي« ج»گعيٌِ 

 ثِ هَرت اٗي تجهطُ  .آهسُ اؾت ٢20/9/1373بًَى ثطًبهِ زٍم تَؾِٗ ههَة  85ٍل٘ي تٗطٗٝ ٢بًًَٖ اظ اٍضا٠ هكبض٦ت زض تجهطُ ا

٢ؿوت ة تجهطُ ٠َٞ  .ٍظاضت هؿ٧ي ٍ قْطؾبظٕ )ؾبظهبى هلٖ ظه٘ي ٍ هؿ٧ي( اربظُ ٗبٞت هجبزضت ثِ نسٍض اٍضا٠ هكبض٦ت ٦ٌس

گصاضاًٖ ٦ِ ٢هس هكبض٦ت زض قَز ٍ ثِ ؾطهب٢ِٗ٘وت اؾوٖ هكرم هٌتكط هٖ اؾت ٦ِ ثِ ثْبزاضٕ هكبض٦ت اٍضا٠ اٍضا٠» :٦ٌس ٦ِه٣طض هٖ

ذطٗساضاى اٗي اٍضا٠ ثِ ًؿجت ٢٘وت اؾوٖ زض ؾَز حبنل اظ  .ضؾسبٕ ظٗطثٌبٖٗ، تَل٘سٕ ٍ ؾبذتوبًٖ ضا زاضًس، ثِ ٞطٍـ هّٖارطإ َطح

 .«ارطإ َطح)ّبٕ( هعثَض قط٥ٗ ذَاٌّس قس

٢بًَى ثطًبهِ زٍم تَؾِٗ ضا ثطإ اٍضا٠ هَئَ ذَز  ٦85ِ ّوبى تٗطٗٝ تجهطُ  ٢30/6/1376بًَى ًحَُ اًتكبض اٍضا٠ هكبض٦ت ههَة 

ًبم ثبقٌس ٍ ثطإ هست هٌٖٗ٘ هٌتكط ًبم ٗب ثٖتَاًٌس ثباٍضا٠ هعثَض هٖ»اٗي ٢بًَى  2ثِ هَرت هبزُ  .٦ٌسآٍضز، زٍ تَي٘ح ثِ آى ايبِٞ هٖهٖ

ثطذالٜ  .قَزت٧طاض هٖ 18/5/1377َى ًحَُ اًتكبض اٍضا٠ هكبض٦ت ههَة ارطاٖٗ ٢بً ًبهِآٗ٘ي 2 ٍ 1ّو٘ي هٌٖٗ زض هَاز « قًَسهٖ

٢بًَى ثطًبهِ زٍم تَؾِٗ ٦ِ اًتكبض اٍضا٠ هكبض٦ت ضا تٌْب ثطإ ٍظاضت هؿ٧ي زض ًٓط گطٞتِ ثَز، ٢بًَى ًحَُ اًتكبض اٍضا٠ هكبض٦ت 

ّبٕ ؾْبهٖ ب زض ٖول قط٦ت٦ٌس، اهّض اٗي اٍضا٠ هّٖبٕ ؾْبهٖ ضا ً٘ع هزبظ ثِ اًتكبًبهِ ارطاٖٗ آى، قط٦تٍ آٗ٘ي 30/6/1376ههَة 

 113 ٦ٌٌس، هگط ثب تهَٗت ٢بًَى تٌٓ٘ن ثركٖ اظ ه٣طضات تؿْ٘ل ًَؾبظٕ نٌبٕٗ ٦كَض ٍ انالح هبزُاربظُ اًتكبض اٗي اٍضا٠ ضا پ٘سا ًوٖ

هكبض٦ت ضا تٌْب ثطإ  اًتكبض اٍضا٠ ٢بًَى اٗي 17 هبزُ .«رتوبٖٖ ٍ ٞطٌّگٖ روَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى، اتَؾِٗ ا٢تهبزٕ ؾَم ٢بًَى ثطًبهِ

ثب ٍرَز تٗطٗٝ  ،٢بًَى اذ٘طالص٦ط 17ًبهِ ارطاٖٗ هبزُ آٗ٘ي .ّبٕ پصٗطٞتِ زض ثَضؼ ٍ ثب هزَظ ثَضؼ اٍضا٠ ثْبزاض پصٗطٞتِ اؾتقط٦ت

اٍضا٠ ثْبزاض  :اٍضا٠ هكبض٦ت» :اٗي اٍضا٠ زض ٢بًَى ٖبم ًحَُ اًتكبض اٍضا٠ هكبض٦ت الظم زٗسُ اؾت هزسزاً اٍضا٠ هكبض٦ت ضا تٗطٗٝ ٦ٌس

ّبٕ ًَؾبظٕ ٍ ثبًبهٖ اؾت ٦ِ ثب هزَظ ثَضؼ ثِ ٢٘وت اؾوٖ هكرم ثطإ هست هٗ٘ي رْت تأه٘ي ثركٖ اظ هٌبثٕ هبلٖ هَضزً٘بظ َطح

ٍ زض  زاضًسگبى اٍضا٠ هكبض٦ت ثِ ًؿجت ٢٘وت اؾوٖ»ًبهِ( آٗ٘ي 1)ثٌس ز اظ هبزُ  «قَزّبٕ پصٗطٞتِ زض ثَضؼ هٌتكط هٖتَؾِٗ قط٦ت

اظ هزؤَ هتَى  .ًبهِ(آٗ٘ي 5)هبزُ  «ّبٕ هطثٌَ ؾْ٘ن ذَاٌّس ثَزَٖ هست ظهبى هكبض٦ت زض هزوَِٖ هٌبٕٞ حبنل اظ ارطإ َطح

  :زٌّسُ تٗطٗٝ اٍضا٠ هكبض٦ت ضا ثِ قطح ظٗط هكرم ًوَزتَاى ٌٖبنط تك٧٘لًبهِ ٠َٞ ه٢ٖبًًَٖ ٍ آٗ٘ي

 اٍضا٠ هكبض٦ت اظ ههبز١ٗ اٍضا٠ ثْبزاضًس؛ (1

 ًبم ثبقٌس؛ًبم ٗب ثٖتَاًٌس ثب( اٍضا٠ هكبض٦ت ه2ٖ

 ٗبثٌس؛( اٍضا٠ هكبض٦ت ثب ٢٘وت اؾوٖ هٗ٘ي اًتكبض ه3ٖ



-( اٍضا٠ هكبض٦ت هتًوي ح١ نبحت ٍض٢ِ ثِ ٢ؿوتٖ اظ ؾَزٕ ّؿتٌس ٦ِ اظ پطٍغُ ارطاٖٗ ًبقط )زٍلت ٗب قط٦ت ؾْبهٖ( حبنل ه4ٖ

 .قَز

قَز ٦ِ زاضإ اضظقٖ اؾوٖ هٗ٘ي ٍ ًبهٖ گٟتِ هًٖبم ٗب ثٖهكبض٦ت ثِ اٍضا٠ ثْبزاض ثب اٍضا٠تَاى گٟت ٦ِ تَرِ ثِ اٗي ٌٖبنط هٖ ثب

 .قَز)زٍلت ٗب قط٦ت ؾْبهٖ( حبنل هٖ هتًوي ٢ؿوتٖ اظ ؾَز ٦لٖ اؾت ٦ِ اظ پطٍغُ ارطاٖٗ ًبقط

 (1392)آظهَى  :است زضست گعيٌِ وسام گطززهي غازض ػام سْاهي ّايضطوت تَسف وِ هطاضوت اٍضاق هَضز زض -52

 .اؾت هؿبٍٕ ؾْبم ؾَز ٍ هكبض٦ت اٍضا٠ ؾَزالٝ( 

 .ثبقس هؿبٍٕ اؾت هو٧ي ؾْبم ؾَز ٍ هكبض٦ت اٍضا٠ ؾَزة( 

 .اؾت ث٘كتط ؾْبم ؾَز اظ ّوَاضُ هكبض٦ت اٍضا٠ ؾَزد( 

 .اؾت ٦وتط ؾْبم اظؾَز ّوَاضُ هكبض٦ت اٍضا٠ ؾَزز( 

 تاضس.غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 

 هجاهع عووهی :هثحث هشتن

 (1388)آظهَى    تغييط ٍ اغالح قطح اساسٌاهِ تا چِ هطخؼي است؟ -53

 الٗبزُ  ة( هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ ثِ ََض ٠َٞ  الٗبزُ الٝ( هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ

 ز( هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ  د( هزوٕ ٖوَهٖ هإؾؽ

 ؛ 1347اليحِ اغالحي لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  74( هازُ 2تاضس، هكاتك تٌس ) غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 :ٍْبٗٝ هزوٕ ٖوَهٖ هإؾؽ ثِ ٢طاض ظٗط اؾت» :زاضز ه٣طض هٖ 74هبزُ 

 «...تهَٗت َطح اؾبؾٌبهِ قط٦ت ٍ زض نَضت لعٍم انالح آى -2 ...

 (1386)آظهَى    :زض هدوغ ػوَهي هؤسس ضطوت سْاهي -54

 .الٝ( حًَض زاضًسگبى حسا٢ل ًهٝ نبحجبى ؾْبهٖ ٦ِ ح١ ضإٔ زاضًس يطٍضٕ اؾت

 .حسا٢ل ث٘ف اظ ًهٝ نبحجبى ؾْبهٖ ٦ِ ح١ ضإٔ زاضًس يطٍضٕ اؾتة( حًَض زاضًسگبى 

 .د( حًَض زاضًسگبى حسا٢ل ٥ٗ ؾَم نبحجبى ؾْبهٖ ٦ِ ح١ ضإٔ زاضًس يطٍضٕ اؾت

 .ز( حًَض زاضًسگبى حسا٢ل زٍ ؾَم نبحجبى ؾْبهٖ ٦ِ ح١ ضإٔ زاضًس يطٍضٕ اؾت

 ؛ 1347اظ لاًَى تداضت هػَب اليحِ اغالحي لسوتي  75تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 ثبقٌس ًوَزُ تْٗس ضا قط٦ت ؾطهبِٗ ًهٝ حسا٢ل ٦ِ ًَٗؿبى پصٗطُ اظ إ ٖسُ حًَض ؾؽإه ٖوَهٖ هزوٕ زض» :زاضز ه٣طض هٖ 75هبزُ 

 قًَس هٖ زَٖت ؾؿ٘يإه تَؾٍ ًَثت زٍ تب ٣ٍٞ رسٗس ٖوَهٖ هزبهٕ ًكس حبنل هص٦َض ا٦خطٗت زَٖت اٍل٘ي زض اگط .اؾت يطٍضٕ

 ٦خ٘طاالًتكبضٕ ضٍظًبهِ زض آى ًت٘زِ ٍ ٢جل رلؿِ زؾتَض ٢٘س ثب آى زَٖت آگْٖ هزوٕ آى ا٣ًٗبز اظ ٢جل ضٍظ ث٘ؿت الا٢ل ا٧ٌِٗ ثط هكطٌٍ

 ؾطهبِٗ ؾَم ٥ٗ الا٢ل نبحجبى ٦ِ اؾت ٢بًًَٖ ٢ٍتٖ رسٗس ٖوَهٖ هزوٕ .گطزز هٌتكط اؾت قسُ هٗ٘ي ًَٗؿٖ پصٗطُ اٖالهِ٘ زض ٦ِ

 ٦ِ نَضتٖ زض .قَز اتربش حبيطٗي آضاء حلج زٍ ا٦خطٗت ثِ ثبٗس تهو٘وبت ٦لِ٘ ٠َٞ هزوٕ زٍ اظ ٥ٗ ّط زض .ثبقٌس حبيط آى زض قط٦ت

 .زاضًس هٖ اٖالم ضا قط٦ت تك٧٘ل ٖسم ؾؿ٘يإه ًكس حبيط الظم ا٦خطٗت ؾَم٥ٗ ٖوَهٖ هزوٕ زض

 «.ثَز ذَاّس ٕأض ٥ٗ زاضإ ؾْن ّط ٍ زاضًس حًَض ح١ ًَٗؿبى پصٗطُ ٍ ؾؿ٘يإه ٦لِ٘ ؾؽإه ٖوَهٖ هزوٕ زض -تجهطُ



ّاي غيطًمسي تطػْسُ چِ  ّطگاُ يه يا چٌس ًفط اظ هؤسسيي ضطوت سْاهي آٍضزُ غيطًمسي زاضتِ تاضٌس اضظياتي آٍضزُ -55

 (1385)آظهَى    هطخؼي است؟

  الٝ( ٦بضقٌبؼ ضؾوٖ زازگؿتطٕ ٍ هزوٕ ٖوَهٖ هإؾؽ

 ة( ٦بضقٌبؼ ضؾوٖ زازگؿتطٕ

 اظ هإؾؿ٘يد( حبيطٗي زض هزوٕ ٖوَهٖ هإؾؽ ثِ ٚ٘ط 

 ز( هزوٕ ٖوَهٖ هإؾؽ

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  76تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 ٖوَهٖ هزوٕ زَٖت ثِ ا٢سام اظ ٢جل ثبٗس ؾؿ٘يإه ،ثبقٌس زاقتِ ٚ٘ط٣ًس آٍضزُ ؾؿ٘يإه اظ ًٟط چٌس ٗب ٥ٗ ّطگبُ» :زاضز ه٣طض هٖ 76هبزُ 

 زض ذَز ا٢ساهبت گعاضـ رعء ضا آى ٍ رلت ٚ٘ط٣ًس ّبٕ آٍضزُ اضظٗبثٖ هَضز زض ضا زازگؿتطٕ ٍظاضت ضؾوٖ ٦بضقٌبؼ ٦تجٖ ًٓط ؾؽإه

 گعاضـ يو٘وِ ثِ آى تَرِ٘ ثبٗس ثبقٌس ٦طزُ هُبلجِ ٖٗهعاٗب ذَز ثطإ ؾؿ٘يإه ٦ِ نَضتٖ زض .ثگصاضًس ؾؽإه ٖوَهٖ هزوٕ اذت٘بض

 «.قَز ت٣سٗن ؾؽإه هزوٕ ثِ هعثَض

 (1380)آظهَى    :ّاي سْاهي يا افعايص سطهايِ زض ضطوتاًحالل ٍ واّص ٍ  -56

 .الٝ( اظ اذت٘بضات هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ اؾت

 .الٗبزُ اؾت ة( اظ اذت٘بضات هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ

 .د( اظ اذت٘بضات هزوٕ ٖوَهٖ هإؾؽ اؾت

 .تَاًٌس ًؿجت ثِ آًْب اتربش تهو٘ن ًوبٌٗس الٗبزُ هٖ ز( ّط ٥ٗ اظ هزبهٕ ٖوَهٖ ٍ ٠َٞ

 ؛1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  199ٍ  189، 161، 83تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي «ب»گعيٌِ 

 (1385)آظهَى    الؼازُ ػثاضت است؟ ٍظايف هدوغ ػوَهي فَق -57

 الٝ( اًتربة ّ٘أت هسٗطُ هسٗط ٖبهل

 ة( اًتربة ثبظضؼ ٗب ثبظضؾبى قط٦ت

 تد( اًتربة ّ٘أت هسٗطُ، ثبظضؾبى تهَٗت تطاظًبهِ قط٦

 ز( اٞعاٗف ٍ ٦بّف ؾطهبِٗ ٍ اًحالل ٢جل اظ هَٖس قط٦ت 

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  83تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 هزوٕ نالح٘ت زض هٌحهطاً هَٖس اظ ٢جل قط٦ت اًحالل ٗب قط٦ت ؾطهبِٗ زض ٗب اؾبؾٌبهِ هَاز زض تٛ٘٘ط ّطگًَِ» :زاضز ه٣طض هٖ 83هبزُ 

 «.ثبقس هٖ الٗبزُ ٠َٞ ٖوَهٖ

(1386)آظهَى    ؟ًيستالؼازُ ضطوت سْاهي  ق يه اظ هَاضز شيل زض غالحيت هدوغ ػوَهي فَ وسام -58

 ة( تٛ٘٘ط زض هَاز اؾبؾٌبهِ   اؾبؾٌبهِ  الٝ( تهَٗت

 ز( اًحالل قط٦ت   د( اٞعاٗف ؾطهبِٗ قط٦ت

 ؛  1347اليحِ اغالحي لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  83تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

... ٍ ضػايت سايط ضطايف هطتَـ، تِ ضطوت سْاهي ػام تثسيل ..تَاًس تا تػَية هدوغ ػوَهي ... ضطوت سْاهي ذاظ هي -59

 (1391)آظهَى  ضَز.

                 الٗبزُ  الٝ( ٠َٞ



 الٗبزُ ٗب هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ ثِ ََض ٠َٞالٗبزُ  ة( ٠َٞ

                  الٗبزُ د( ٖبزٕ ثِ ََض ٠َٞ

 .الٗبزُ ٦ِ لعٍهبً ثب حًَض توبم ؾْبهساضاى تك٧٘ل قَز ز( ٠َٞ

 ؛1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  278ٍ  83هكاتك هَاز  .تاضسغحيح هي« الف»گعيٌِ 

هَئَ ثِ تهَٗت هزوٕ  :تَاًس ثِ قط٦ت ؾْبهٖ ٖبم تجسٗل قَز ٦ِ، اٍالًقط٦ت ؾْبهٖ ذبل زض نَضتٖ هٖ»زاضز: ه٣طض هٖ 278هبزُ 

ّبٕ ؾْبهٖ ٖبم ه٣طض قسُ ؾطهبِٗ آى حسا٢ل ثِ ه٘عاًٖ ثبقس ٦ِ ثطإ قط٦ت :الٗبزُ قط٦ت ؾْبهٖ ذبل ضؾ٘سُ ثبقس، حبً٘بً ٖوَهٖ ٠َٞ

زٍ ؾبل توبم اظ تبضٗد تأؾ٘ؽ ٍ حجت قط٦ت گصقتِ ٍ زٍ تطاظًبهِ آى  :عاٗف زّس، حبلخبًاؾت ٍ ٗب قط٦ت ؾطهبِٗ ذَز ضا ثِ ه٘عاى هص٦َض اٞ

ّبٕ ؾْبهٖ ٖبم ضاثٗبً، اؾبؾٌبهِ آى ثب ضٖبٗت ه٣طضات اٗي ٢بًَى زض هَضز قط٦ت .ثِ تهَٗت هزوٕ ٖوَهٖ نبحجبى ؾْبم ضؾ٘سُ ثبقس

 «.تٌٓ٘ن ٗب انالح قسُ ثبقس

 (1391)آظهَى  الؼازُ ػثاضت است اظ: ػوَهي ػازي تِ قَض فَقزض ضطوت سْاهي ذاظ، ًػاب خلسِ هدوغ  -60

           .الٝ( حًَض زاضًسگبى ث٘ف اظ ًهٝ ؾْبهٖ ٦ِ ح١ ضإٔ زاضًس

 .ة( حًَض زاضًسگبى ث٘ف اظ ًهٝ ؾطهبِٗ قط٦ت

         .د( حًَض ث٘ف اظ ًهٝ زاضًسگبى ؾْبهٖ ٦ِ ح١ ضإٔ زاضًس

 .ز( ًهٝ ثِ ٖالٍُ ٥ٗ ؾْبهساضاى قط٦ت

 ؛1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  84هكاتك هازُ  .تاضسغحيح هي« الف»گعيٌِ 

اگط زض اٍل٘ي زَٖت حسّ  .الٗبزُ زاضًسگبى ث٘ف اظ ًهٝ ؾْبهٖ ٦ِ ح١ ضإٔ زاضًس ثبٗس حبيط ثبقٌسزض هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ -84هازُ

سگبى ث٘ف اظ ٥ٗ ؾَم ؾْبهٖ ٦ِ ح١ ضإٔ زاضًس ضؾو٘ت ٗبٞتِ ٍ ًهبة هص٦َض حبنل ًكس هزوٕ ثطإ ثبض زٍم زَٖت ٍ ثب حًَض زاضً

 .اتربش تهو٘ن ذَاّس ًوَز ثِ قطٌ آ٧ًِ زض زَٖت زٍم ًت٘زِ زَٖت اٍل ٢٘س قسُ ثبقس

 ٖگ٘طززض هزبهٕ تٗساز اٞطاز هال٤ ً٘ؿت ثل٧ِ ه٘عاى ؾْبم هال٤ ٢طاض ه. 

 (اتحبزِٗ -1387)آظهَى  ....هدوغ هٌَـ است تِ حؿَض حساللّاي سْاهي ضسويت يافتي خلسِ  زض اٍليي هدوغ ػوَهي ػازي ضطوت -61

  الٝ( ث٘ف اظ ًهٝ نبحجبى ؾْبم زاضإ ح١ ضإٔ

 ة( زٍ ؾَم نبحجبى ؾْبم هص٦َض

  .د( ّط تٗسازٕ ٦ِ ثبقٌس

 ز( ث٘ؿت زضنس نبحجبى ؾْبم هص٦َض

 ؛1347هػَب اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت  87تاضس، هكاتك غسض هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 زض اگط .اؾت يطٍضٕ زاضًس ٕأض ح١ ٦ِ ؾْبهٖ ًهٝ اظ ث٘ف ا٢الً زاضًسگبى حًَض ٖبزٕ ٖوَهٖ هزوٕ زض» :زاضز ه٣طض هٖ 87هبزُ 

 ٕأض ح١ ٦ِ ؾْبهٖ نبحجبى اظ ٖسُ ّط حًَض ثب ٍ قس ذَاّس زَٖت زٍم ثبض ثطإ هزوٕ ًكس حبنل هص٦َض ًهبة حس زَٖت اٍل٘ي

 «.ثبقس قسُ ٢٘س اٍل زَٖت ًت٘زِ زٍم زَٖت زض آ٧ًِ قطٌِ ث .ًوَز ذَاّس تهو٘ن اذص ٍ ٗبٞتِ ضؾو٘ت زاضز

 تاضس. گيطي زض هدوغ ػوَهي ػازي ضطوت سْاهي .... ٍ زض ضطوت هسؤٍليت هحسٍز .... هي يأهؼياض ض -62

 ه٘عاى آضإ حبيط -ه٘عاى آضإ حبيطالٝ( 

 تٗساز قط٦بٕ حبيط -تٗساز ؾْبهساضاى حبيطة( 

 زاضًسگبى ث٘ف اظ ً٘وٖ اظ ٦ل ؾطهبِٗ قط٦ت  -ا٦خطٗت آضإ حبيطد( 

 ا٦خطٗت آضإ حبيط -زاضًسگبى ث٘ف اظ ً٘وٖ اظ ٦ل ؾطهبِٗ قط٦تز( 



 ت.ق 106ٍ هازُ  ؛1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  88هكاتك هازُ  .تاضسغحيح هي« ج»گعيٌِ 

 .ثَز ذَاّس هٗتجط ضؾوٖ رلؿِ زض حبيط آضاء ٥ٗ ثٗالٍُ ًهٝ ا٦خطٗت ثِ ّوَاضُ تهو٘وبت ٖبزٕ ٖوَهٖ هزوٕ زض -الٗحِ 88هبزُ 

 .ثَز ذَاّس ٦بٖٞ ًؿجٖ ا٦خطٗت ٦ِ ثبظضؾبى ٍ هسٗطاى اًتربة هَضز زض هگط

 توبم ثبٗس ًكس حبنل ا٦خطٗت اٗي اٍل زِٞٗ زض اگط قَز، اتربش ؾطهبِٗ ًهٝ الا٢ل ا٦خطٗت ثِ ثبٗس قط٦ت ثِ ضارٕ تهو٘وبت -106هبزُ 

 ؾطهبِٗ ًهٝ زاضإ هعثَض ا٦خطٗت اگطچِ قَزهٖ اتربش قط٦بء ٖسزٕ ا٦خطٗت ثِ تهو٘وبت نَضت اٗي زض قًَس زَٖت هزسزاً قط٦بء

 .زاضز ه٣طض ٠َٞ هطاتت ثطذالٜ تطت٘جٖ تَاًسهٖ قط٦ت اؾبؾٌبهِ ًجبقس،

 (اتحبزِٗ -1387)آظهَى    .ضَز تمسين هي .....سَز لاتل تمسين زض ضطوت سْاهي تِ هَخة هػَتِ  -63

 ة( هزوٕ ٖوَهٖ هإؾؽ الٗبزُ الٝ( هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ ثِ ََض ٠َٞ

 الٗبزُ ز( هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ   د( هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  90تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 نَضت زض ٍ ثَز ذَاّس عٗرب ٖوَهٖ هزوٕ تهَٗت اظ پؽ ٣ٍٞ ؾْبم نبحجبى ث٘ي اًسٍذتِ ٍ ؾَز ت٣ؿ٘ن» :زاضز ه٣طض هٖ 90هبزُ 

 «.اؾت العاهٖ ؾْبم نبحجبى ث٘ي ؾبالًِ ٍٗػُ ؾَز اظ زضنس زُ ت٣ؿ٘ن هٌبٕٞ ٍرَز

 (1384)آظهَى    تطوية ّيأت ضييسِ هدوغ ػوَهي زض ضطوت سْاهي چگًَِ است؟ -64

 ة( ٥ٗ ضٗ٘ؽ، زٍ ًبْط ٍ زٍ هٌكٖ   الٝ( ٥ٗ ضٗ٘ؽ ٍ ٥ٗ ًبْط

 ز( ٥ٗ ضٗ٘ؽ، ٥ٗ ًبْط ٍ ٥ٗ هٌكٖ  ٥ٗ ضٗ٘ؽ، زٍ ًبْط ٍ ٥ٗ هٌكٖد( 

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  101تاضس، هكاتك غسض هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 «...قَز إ هط٦ت اظ ٥ٗ ضٗ٘ؽ ٍ ٥ٗ هٌكٖ ٍ زٍ ًبْط ازاضُ هٖ هزبهٕ ٖوَهٖ تَؾٍ ّ٘أت ضٗ٘ؿِ» :زاضز ه٣طض هٖ 101هبزُ 

 

 هیأت هذیره :ثحث نهنه

 (1380)آظهَى    .ضًَس اًتراب هي ......هسيطاى ضطوت تَسف  -65

 ة( هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ   الٗبزُ الٝ( هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ

 ز( هزوٕ ٖوَهٖ هإؾؽ ٍ هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ   د( هزوٕ ٖوَهٖ هإؾؽ

 ؛1347هػَب اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت  108تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 «.سقًَ هٖ اًتربة ٖبزٕ ٖوَهٖ هزوٕ ٍ هإؾؽ ٖوَهٖ هزوٕ تَؾٍ قط٦ت هسٗطاى» :زاضز ه٣طض هٖ 108هبزُ 

تَاًس  هي .....هاُ ًسثت تِ تطىيل هدوغ ػوَهي السام ًىٌس،  چٌاًچِ ّيأت هسيطُ ضطوت تؼاًٍي، ظطف هست حساوثط يه -66

 (1382)آظهَى    .ًسثت تِ تطىيل هدوغ ػوَهي السام ًوايس

 ة( ٥ٗ ؾَم اًٖبء   الٝ( ٥ٗ پٌزن اًٖبء

 ز( ّط ٥ٗ اظ اًٖبء    د( ٍظاضت تٗبٍى

 ؛ 1370لاًَى ترص تؼاًٍي التػاز خوَْضي اسالهي ايطاى هػَب  35هازُ  2تاضس، هكاتك تثػطُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

الٗبزُ  هبُ ًؿجت ثِ تك٧٘ل هزوٕ ٖوَهٖ ٥ٗ٠َٞزض نَضتٖ ٦ِ ّ٘أت هسٗطُ ْطٜ هست حسا٦خط  -2تجهطُ  ...» :زاضز ه٣طض هٖ 35هبزُ 

 «.ًوبٗس تك٧٘ل هزوٕ ٖوَهٖ ا٢سام هٖ ا٢سام ًٌوبٗس، ٍظاضت تٗبٍى ًؿجت ثِ 



اگط ضرػيت حمَلي وِ سْام ضطوت زيگطي است تِ ػٌَاى ػؿَ ّيأت هسيطُ آى ضطوت اًتراب ضَز، چِ وسي هسؤٍل  -67

 (1384)آظهَى    اًدام ٍظايف هطتَـ ذَاّس تَز؟

 هسٗطٖبهل الٝ(

 ة( ضٗ٘ؽ ّ٘أت هسٗطُ

 .پصٗط ً٘ؿت ّبٕ زٗگط اه٧بى د( انَالً اًتربة قرم ح٢َ٣ٖ ثِ ٌَٖاى ًَٖ ّ٘أت هسٗطُ قط٦ت

 .قَز ز( ٥ٗ ًٟط قرم ح٣٘٣ٖ ٦ِ ثِ ٌَٖاى ًوبٌٗسُ زائن قرم ح٢َ٣ٖ هص٦َض ثِ قط٦ت هٗطٖٞ هٖ

 ؛ 1347ظ لاًَى تداضت هػَب اليحِ اغالح لسوتي ا 110تاضس، هكاتك غسض هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

-ٍل٘تإهؿ ّوبى ح٢َ٣ٖ قرم نَضت زضاٗي .ًوَز اًتربة قط٦ت هسٗطٗت ثِ تَاى هٖ ضا ح٢َ٣ٖ اقربل» :زاضز ه٣طض هٖ 110هبزُ 

 هٗطٖٞ هسٗطٗت ٍْبٗٝ اًزبم رْت ذَز زائوٖ ًوبٌٗسگٖ ثِ ضا ًٟط ٥ٗ ثبٗس ٍ زاقتِ ضا هسٗطُ تأّ٘ ًَٖ ح٣٘٣ٖ قرم هسًٖ ّبٕ

 «...ًوبٗس

 (هط٦ع -1387)آظهَى  :اًتراب ضرع حمَلي تِ سوت هسيطيت ػاهل ٍ يا تِ سوت ػؿَ ّيأت هسيطُ زض يه ضطوت سْاهي -68

 .الٝ( اًتربة قرم ح٢َ٣ٖ چِ ثِ ٌَٖاى ًَٖ ّ٘أت هسٗطُ ٍ چِ ثِ ٌَٖاى هسٗطٖبهل هو٧ي ً٘ؿت

ٟط ضا ثِ ًوبٌٗسگٖ زائوٖ ذَز رْت اًزبم ة( اًتربة قرم ح٢َ٣ٖ ثِ ًَٖٗت ّ٘أت هسٗطُ هو٧ي اؾت ثِ قطٌ ا٧ٌِٗ لعٍهبً ٥ٗ ً

 .ٍْبٗٝ هسٗطٗت هٗطٖٞ ٦ٌس اهب اًتربة قرم ح٢َ٣ٖ ثِ ؾوت هسٗطٖبهلٖ هو٧ي ً٘ؿت

 .گًَِ هٌٕ ٢بًًَٖ ًساضز د( اًتربة قرم ح٢َ٣ٖ چِ ثِ ٌَٖاى ًَٖ ّ٘أت هسٗطُ ٍ چِ ثِ ٌَٖاى هسٗطٖبهل ّ٘چ

ٗت ٖبهل هو٧ي اؾت ثِ قطٌ ا٧ٌِٗ لعٍهبً ٥ٗ ًٟط ضا ثِ ٌَٖاى ًوبٌٗسُ ز( اًتربة قرم ح٢َ٣ٖ ثِ ًَٖٗت ّ٘أت هسٗطُ ٍ ٗب هسٗط

 .زائوٖ ذَز رْت اًزبم ٍْبٗٝ هسٗطٗت ٖبهل ٍ ثب ًَٖٗت ّ٘أت هسٗطُ هٗطٖٞ ٦ٌس

 اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت؛ 124ٍ  110تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

-ٍل٘تإهؿ ّوبى ح٢َ٣ٖ قرم نَضت زضاٗي .ًوَز اًتربة قط٦ت هسٗطٗت ثِ تَاى هٖ ضا ح٢َ٣ٖ اقربل» :زاضز ه٣طض هٖ 110هبزُ 

 هٗطٖٞ هسٗطٗت ٍْبٗٝ اًزبم رْت ذَز زائوٖ ًوبٌٗسگٖ ثِ ضا ًٟط ٥ٗ ثبٗس ٍ زاقتِ ضا هسٗطُ تأّ٘ ًَٖ ح٣٘٣ٖ قرم هسًٖ ّبٕ

 قرم ثب هسًٖ رْت اظ ثَزُ هسٗطُ تأّ٘ ًَٖ ٖٗرعا ٍ هسًٖ ّبٕ ٍل٘تإهؿ ٍ تْٗسات ٍ قطاٍٗ ّوبى هكوَل إ ًوبٌٗسُ چٌ٘ي .ًوبٗس

 ًوبٌٗسُ تَاًس هٖ هسٗطُ تأّ٘ ًَٖ ح٢َ٣ٖ قرم .زاقت ذَاّس تًبهٌٖ ٍل٘تإهؿ اؾت ًوَزُ تٗ٘٘ي ًوبٌٗسگٖ ثِ ضا اٍ ٦ِ ح٢َ٣ٖ

 «.قَز هٖ هحؿَة ٚبٗت ٍگطًِ ًوبٗس هٗطٖٞ قط٦ت ثِ ٦تجبً ضا اٍ ربًك٘ي ه٢َٕ ّوبى زض آ٧ًِ قطٌِ ث ٦ٌس ٖعل ضا ذَز

 هست ٍ اذت٘بضات ٍحسٍز ثطگعٌٗس قط٦ت ٖبهل هسٗطٗت ثِ ضا ح٣٘٣ٖ قرم ًٟط ٥ٗ ا٢الً ثبٗس هسٗطُ تأّ٘» :زاضز ه٣طض هٖ 124هبزُ 

 زض اٍ ًَٖٗت هست اظ اٍ ٖبهل هسٗطٗت زٍضُ ثبقس هسٗطُ تأّ٘ ًَٖ هسٗطٖبهل ٦ِ نَضتٖ زض ٦ٌس تٗ٘٘ي ضا اٍ العحوِ ح١ ٍ تهسٕ

 ؾِ تهَٗت ثب هگط ثبقس قط٦ت ّوبى هسٗطُ تأّ٘ ٘ؽٗض حبل ٖ٘ي زض تَاًس ًوٖ قط٦ت هسٗطٖبهل .ثَز ًرَاّس ث٘كتط هسٗطُ تأّ٘

 .ٖوَهٖ هزوٕ زض حبيط آضاء چْبضم

 «.ًوبٗس ٖعل ضا هسٗطٖبهل تَاًس هٖ ه٢َٕ ّط زض هسٗطُ تأّ٘ -تجهطُ

 (1388)آظهَى    :ّاي سْاهي اًتراب اضراظ حمَلي تِ ػٌَاى هسيط ضطوت -69

 .پصٗط اؾت هَاضز ذبل اه٧بىالٝ( ٣ٍٞ زض 

 .پصٗط اؾت ة( زض ّط حبل اه٧بى

 .پصٗط ً٘ؿت ٍرِ اه٧بىد( ثِ ّ٘چ



 .پصٗط اؾت الٗبزُ اه٧بى ز( زض نَضت تهَٗت هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ

 ؛ 1347اليحِ اغالحي لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  110تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

  ّط٦زب اظ هسٗطاى ًبهٖ ثطزُ قسُ هٌَٓض اًٖبٕ ّ٘أت هسٗطُ اؾت ٍ ٢1347بًَى تزبضت ههَة زض الٗحِ انالحٖ ٢ؿوتٖ اظ ،

 .اقبضُ ثِ هسٗطٖبهل زض ٦ٌبض هسٗطاى، ربٗگبُ هسٗطٖبهل ضا هحسٍز ثِ هٌٗبٕ لَٕٛ ٍاغُ ٌٖٗٗ هسٗط ٦بضگعاض ّ٘أت هسٗطُ ًوَزُ اؾت

 (174ّبٕ تزبضٕ، نٟحٔ )پبؾجبى، ز٦تطهحوّسضيب، ح٠َ٣ قط٦ت

 (هط٦ع -1387)آظهَى    :يه ضطوت سْاهي، سْام ٍثيمِ زض -70

الٝ( ؾْبهٖ ّؿتٌس ٦ِ تَؾٍ هسٗطاى ثطإ تًو٘ي ذؿبضاتٖ ٦ِ هو٧ي اؾت اظ ت٣ه٘طات آًْب ثِ قط٦ت ٍاضز قَز، زض نٌس٠ٍ قط٦ت 

 .قًَس ثِ ٍح٣ِ٘ گصاقتِ هٖ

 .گصاضز قط٦ت ٍح٣ِ٘ هٖ ة( ؾْبهٖ ّؿتٌس ٦ِ ؾْبهساض ثبثت تًو٘ي ثسّٖ ذَز ثِ قط٦ت، آًْب ضا زض نٌس٠ٍ

 .اًس د( ؾْبهٖ ّؿتٌس ٦ِ َلج٧بضاى ؾْبهساضاى قط٦ت، آًْب ضا ثِ ٍح٣ِ٘ گطٞتِ

 .گصاضز ّبٕ ذَز، آًْب ضا ثِ ٍح٣ِ٘ هٖ ز( ؾْبهٖ ّؿتٌس ٦ِ قط٦ت ثبثت تًو٘ي ثسّٖ

 اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت؛ 114تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 تٗساز اظ ًجبٗس ؾْبم تٗساز اٗي.ثبقٌس زاضا اؾت ٦طزُ ه٣طض قط٦ت اؾبؾٌبهِ ٦ِ ضا ؾْبهٖ تٗساز ثبٗس هسٗطاى» :زاضز هٖ ه٣طض 114هبزُ 

 هو٧ي ٦ِ اؾت ذؿبضاتٖ تًو٘ي ثطإ ؾْبم اٗي .ثبقس ٦وتط اؾت الظم ٖوَهٖ هزبهٕ زض ٕأض زازى رْت اؾبؾٌبهِ ثوَرت ٦ِ ؾْبهٖ

 هسٗطٕ ٦ِ هبزام ٍ ً٘ؿت اًت٣بل ٢بثل ٍ ثَزُ اؾن ثب هص٦َض ؾْبم .قَز ٍاضز قط٦ت ثط هكتط٦بً ٗب هٌٟطزاً هسٗطاى ت٣ه٘طات اظ اؾت

 «.هبًس ذَاّس ثب٢ٖ ٍح٣ِ٘ ثٌَٗاى قط٦ت نٌس٠ٍ زض هص٦َض ؾْبم اؾت ًساقتِ زضٗبٞت ضا قط٦ت زض ذَز تهسٕ زٍضُ هٟبنبحؿبة

 (1392)آظهَى       :است غحيح گعيٌِ وسام -71

 .ثبقس تبرط ثبٗس تًبهٌٖ قط٦ت قط٥ٗ ٥ٗ الا٢لالٝ( 

 .ثبقٌس تزبضتٖ قط٦ت اؾت هو٧ي تًبهٌٖ قط٦ت قط٦بٕ ّوِة( 

 .ثبقس ح٣٘٣ٖ قرم ثبٗس تًبهٌٖ قط٦ت قط٥ٗ ٥ٗ الا٢لد( 

 .ثبقٌس ح٣٘٣ٖ قرم ثبٗس تًبهٌٖ قط٦ت قط٦بٕ ّوِز( 

 لاًَى تداضت؛ 116تاضس. هكاتك هازُ غحيح هي« ب»گعيٌِ 

اتحازيِ( -1387)آظهَى ....هحسٍز وطزى اذتياضات هسيطػاهل ضطوت سْاهي زض هػَتات ّيأت هسيطُ  -72

 .الٝ( ًؿجت ثِ اقربل حبلج هٗتجط اؾت

 .ة( ًؿجت ثِ اقربل حبلج هٗتجط ً٘ؿت

 .د( زض ضٍاثٍ ث٘ي قط٦ت ٍ هسٗطٖبهل هٗتجط اؾت ٍ زض ثطاثط اقربل حبلج هٗتجط ً٘ؿت

 .ُ ٍ هسٗطٖبهل هٗتجط ٍ زض ثطاثط اقربل حبلج ٞب٢س اٖتجبض اؾتز( زض ضٍاثٍ ّ٘أت هسٗط

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  118تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 ذبل نالح٘ت زض آًْب زضثبضُ ا٢سام ٍ تهو٘ن اذص ٢بًَى اٗي ه٣طضات هَرتِ ث ٦ِ هَيَٖبتٖ زضثبضُ رع» :زاضز ه٣طض هٖ 118هبزُ 

 آًْب ا٢ساهبت ٍ تهو٘وبت آ٧ًِ ثط هكطٌٍ ثبقٌس هٖ قط٦ت اهَض ازاضُ ثطإ الظم اذت٘بضات ٦لِ٘ زاضإ قط٦ت هسٗطاى اؾت ٖوَهٖ هزبهٕ

 ضٍاثٍ لحبِ اظ ٣ٍٞ ٖوَهٖ هزبهٕ تهو٘وبت هَحتِ ث ٗب اؾبؾٌبهِ زض هسٗطاى اذت٘بضات هحسٍز٦طزى .ثبقس قط٦ت هَئَ حسٍز زض

 «.اؾت ٧ٗيلن ٦بى ٍ ثبَل حبلج اقربل ه٣بثل زض ٍ ثَزُ هٗتجط ؾْبم نبحجبى ٍ هسٗطاى ث٘ي



  ٔ298ضرَٔ ٦ٌ٘س ثِ زهطچ٘لٖ، ز٦تطهحوّس، ٢بًَى تزبضت زض ًٓن ح٢َ٣ٖ ٦ًٌَٖ، نٟح. 

 (1384)آظهَى  پصيط است؟ اًتراب وسام يه اظ هَاضز شيل اظ هياى اضراظ ذاضج اظ سْاهساضاى ضطوت سْاهي اهىاى -73

 ة( ضٗ٘ؽ ّ٘أت هسٗطُ    الٝ( هسٗطٖبهل

 ز( ّ٘چ٧سام   د( ًبئت ضٗ٘ؽ ّ٘أت هسٗطُ

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  124تاضس، هكاتك غسض هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 «...ّ٘أت هسٗطُ ثبٗس ا٢الً ٥ٗ ًٟط قرم ح٣٘٣ٖ ضا ثِ هسٗطٗت ٖبهل قط٦ت ثطگعٌٗس» :زاضز ه٣طض هٖ 124هبزُ 

 (1386)آظهَى    :ضطوت سْاهيهسيطػاهل  -74

 .تَاًس ضٗ٘ؽ ّ٘أت هسٗطُ ً٘ع ثبقس الٝ( هٖ

 .تَاًس هسٗطٖبهل قط٦ت ؾْبهٖ زٗگطٕ ً٘ع ثبقس ة( هٖ

 .تَاًس ثب تهَٗت ا٦خطٗت حبيط زض هزوٕ ضٗ٘ؽ ّ٘أت هسٗطُ ً٘ع ثبقس د( هٖ

 .ثبقستَاًس ضٗ٘ؽ ّ٘أت هسٗطُ ً٘ع  چْبضم آضاء حبيط زض هزوٕ هٖز( ٣ٍٞ ثب تهَٗت ؾِ

 ؛ 1347اليحِ اغالحي لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  124تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 هست ٍ اذت٘بضات حسٍز ٍ ثطگعٌٗس قط٦ت ٖبهل هسٗطٗت ثِ ضا ح٣٘٣ٖ قرم ًٟط ٥ٗ ا٢الً ثبٗس هسٗطُ تأّ٘» :زاضز ه٣طض هٖ 124هبزُ 

 زض اٍ ًَٖٗت هست اظ اٍ ٖبهل هسٗطٗت زٍضُ ثبقس هسٗطُ تأّ٘ ًَٖ هسٗطٖبهل ٦ِ نَضتٖ زض .٦ٌس تٗ٘٘ي ضا اٍ العحوِ ح١ ٍ تهسٕ

 ؾِ تهَٗت ثب هگط ثبقس قط٦ت ّوبى هسٗطُ تأّ٘ ٘ؽٗض حبل ٖ٘ي زض تَاًس ًوٖ قط٦ت هسٗطٖبهل .ثَز ًرَاّس ث٘كتط هسٗطُ تأّ٘

 .ٖوَهٖ هزوٕ زض حبيط آضاء چْبضم

 «.ًوبٗس ٖعل ضا هسٗطٖبهل تَاًس هٖ ه٢َٕ ّط زض هسٗطُ تأّ٘ -تجهطُ

 (هط٦ع -1387)آظهَى  :زض يه ضطوت سْاهي، زض آى ٍاحس اًتراب يه ًفط ّن تؼٌَاى هسيطػاهل ٍ ّن تؼٌَاى ضييس ّيأت هسيطُ -75

چْبضم آضاء حبيط زض رلؿِ، اًتربة اٍ ثِ اٗي زٍ ؾوت زض ّ٘أت هسٗطُ ضا الٝ( هو٧ي اؾت ثكطٌ ا٧ٌِٗ هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ ثب ؾِ

 .تهَٗت ٦ٌس

 .هو٧ي اؾت ثكطٌ ا٧ٌِٗ هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ ّن ثِ اتٟب٠ آضا ثب اًتربة اٍ ثِ اٗي ؾوت ضإٔ هخجت ثسّسة( 

 .د( هو٧ي اؾت ثِ قطٌ ا٧ٌِٗ توبم اًٖبٕ ّ٘أت هسٗطُ ثِ اًتربة اٍ ثِ اٗي زٍ ؾوت ضإٔ هخجت زٌّس

 .ز( اؾبؾبً ٍ هُل٣بً هو٧ي ً٘ؿت

 اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت؛ اليحِ 124تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

تاخط ٍضضىستِ تِ ػٌَاى هسيطػاهل يه ضطوت سْاهي ذاظ اًتراب ضسُ است. زض ايي حالت، تػويوات ٍي ...... هؼتثط  -76

 (1391)آظهَى  است.

 ة( زض ه٣بثل نبحجبى ؾْبم ٍ اقربل حبلج           الٝ( ٣ٍٞ زض ه٣بثل اقربل حبلج

 ( ٣ٍٞ زض ه٣بثل ّ٘أت هسٗطُ ّوبى قط٦تز           د( ٣ٍٞ زض ه٣بثل نبحجبى ؾْبم 

 ؛1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  135ٍ  126هكاتك هَاز  .تاضسغحيح هي« ب»گعيٌِ 

تَاًس زض ٖ٘ي حبل  تَاًٌس ثِ هسٗطٗت ٖبهل قط٦ت اًتربة قًَس ٍ ّوچٌ٘ي ّ٘چ ٦ؽ ًوٖ( ًو111ٖاقربل هص٦َض زض هبزُ ) -126هازُ

تهو٘وبت ٍ ا٢ساهبت هسٗطٖبهلٖ ٦ِ ثطذالٜ هٟبز اٗي هبزُ اًتربة قسُ اؾت زض ه٣بثل  .طٗت ٖبهل ث٘ف اظ ٥ٗ قط٦ت ضا زاقتِ ثبقسهسٗ

 .ّبٕ ؾِوت هسٗطٗت ٖبهل قبهل حبل اٍ ذَاّس قسنبحجبى ؾْبم ٍ اقربل حبلج هٗتجط ٍ هؿإٍل٘ت



تَاى ثِ ٖصض ٖسم ارطإ ه٣بثل اقربل حبلج ًبٞص ٍ هٗتجط اؾت ٍ ًو٦ٖلِ٘ اٖوبل ٍ ا٢ساهبت هسٗطاى ٍ هسٗطٖبهل قط٦ت زض  -135هازُ

 .ّب اٖوبل ٍ ا٢ساهبت آًبى ضا ٚ٘ط هٗتجط زاًؿتتكطٟٗبت هطثٌَ ثِ َطظ اًتربة آى

  ُ1347الٗحِ انالح ٢ؿوتٖ اظ ٢بًَى تزبضت ههَة  111ضرَٔ قَز ثِ هبز. 

 (1384)آظهَى    :هؼاهلِ اػؿاي ّيأت هسيطُ ضطوت تا ّواى ضطوت -77

 .الٝ( ثبَل اؾت

 .ة( ٣ٍٞ ثبٗؿتٖ ثِ تهَٗت ّ٘أت هسٗطُ ثطؾس

 .د( ثبٗؿتٖ ثِ تأٗ٘س ّ٘أت هسٗطُ ٍ ثبظضؼ قط٦ت ثطؾس

 .ز( ٖالٍُ ثط تهَٗت ّ٘أت هسٗطُ ثبٗؿتٖ ثِ تهَٗت هزوٕ ٖوَهٖ قط٦ت ً٘ع ثطؾس

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  131ٍ  130، 129تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 ٗب ٍ هسٗطُ تأّ٘ اًٖبٕ ٦ِ ّٖٗب قط٦ت ٍ ؾؿبتإه ّوچٌ٘ي ٍ قط٦ت هسٗطٖبهل ٍ هسٗطُ تأّ٘ اًٖبء» :زاضز ه٣طض هٖ 129هبزُ 

 ثِ ٗب قط٦ت ثب ٦ِ هٗبهالتٖ زض هسٗطُ تأّ٘ اربظُ ثسٍى تَاًٌس ًوٖ ثبقٌس آًْب هسٗطٖبهل ٗب هسٗطُ تأّ٘ ًَٖ ٗب قط٥ٗ قط٦ت هسٗطٖبهل

 اؾت ه٧لٝ هسٗطُ تأّ٘ ً٘ع اربظُ نَضت زض ٍ قًَس ؾْ٘ن ٗب ٍ ٍا٢ٕ هٗبهلِ َطٜ ٚ٘طهؿت٣٘ن ٗب هؿت٣٘ن ثَُض قَز هٖ قط٦ت حؿبة

 ؾْبم نبحجبى ٖبزٕ ٖوَهٖ هزوٕ اٍل٘ي ثِ ضا آى ٍگعاضـ ًوبٗس هُلٕ ثالٞبنلِ قسُ زازُ آى اربظُ ٦ِ إ هٗبهلِ اظ ضا قط٦ت ثبظضؼ

 ت٣سٗن هزوٕ ّوبى ثِ إ هٗبهلِ چٌ٘ي زضثبضُ ضا ذَز ًٓط هٗبهلِ رعئ٘بت حبٍٕ ذبنٖ گعاضـ يوي اؾت ه٧لٝ ً٘ع ثبظضؼ ٍ ثسّس

 ثِ ًؿجت تهو٘ن اذص ٌّگبم ٖبزٕ ٖوَهٖ هزوٕ زض ً٘ع ٍ هسٗطُ تأّ٘ رلؿِ زض هٗبهلِ زض شٌٟٕٗ هسٗطٖبهل ٗب هسٗطُ تأّ٘ ًَٖ .٦ٌس

 «.زاقت ًرَاّس ٕأض ح١ هص٦َض هٗبهلِ

 حبلج اقربل ه٣بثل زض ًكَز تهَٗت ٖبزٕ هزوٕ تَؾٍ آ٧ًِ ٍلَ حبل ّط زض 129 هبزُ زض هص٦َض هٗبهالت» :زاضز ه٣طض هٖ 130هبزُ 

 ذؿبضتٖ قط٦ت ثِ هٗبهلِ اًزبم احط ثط ٦ِ نَضتٖ زض .ثبقس ٦طزُ قط٦ت آى زض حبلج قرم ٦ِ ت٣لت ٍ تسل٘ؽ هَاضز زض هگط اؾت هٗتجط

 آًْب ّوگٖ ٦ِ اًس زازُ ضا آى اربظُ ٦ِ اؾت هسٗطاًٖ ٍ شٌٟٕٗ هسٗطاى ٗب هسٗطٖبهل ٍ هسٗطُ تأّ٘ ْٖسُ ثط ذؿبضت رجطاى ثبقس آهسُ ٍاضز

 «.ثبقٌس هٖ قط٦ت ثِ هٗبهلِ ٍاضزُ ذؿبضات رجطاى ٍلإهؿ هتًبهٌبً

 هزوٕ ّطگبُ ثبقس گطٞتِ نَضت هسٗطُ تأّ٘ اربظُ ثسٍى ٢بًَى اٗي 129 هبزُ زض هص٦َض هٗبهالت ٦ِ زضنَضتٖ» :زاضز ه٣طض هٖ 131هبزُ 

 زض ٍ هٗبهلِ ا٣ًٗبز تبضٗد اظ ؾبل ؾِ تب تَاًس هٖ قط٦ت ٍ ثَز ذَاّس اثُبل ٢بثل هٗبهالت آى ٧ًٌس هَٗتت ضا آًْب قط٦ت ٖبزٕ ٖوَهٖ

 زض ل٧٘ي .٦ٌس زضذَاؾت نالح٘تساض زازگبُ اظ ضا هٗبهلِ ثُالى آى ٦كٝ تبضٗد اظ ؾبل ؾِ تب ثبقس گطٞتِ اًزبم هرٟ٘بًِ هٗبهلِ ٦ِ نَضتٖ

 هزوٕ ثب هٗبهلِ ثُالى زضذَاؾت ثِ تهو٘ن .ثَز ذَاّس ثب٢ٖ قط٦ت ه٣بثل زض شٌٟٕٗ هسٗطٖبهل ٗب ٍ هسٗطاى ٍ هسٗط ٍل٘تإهؿ حبل ّط

 هَضز اٗي زض هٗبهلِ اًزبم رْت الظم تكطٟٗبت ضٖبٗت ٖسم ثط هكٗط ثبظضؼ گعاضـ اؾتوبٔ اظ پؽ ٦ِ اؾت ؾْبم نبحجبى ٖبزٕ ٖوَهٖ

 زَٖت ثِ هبزُ اٗي زض هص٦َض ٖوَهٖ هزوٕ .زاقت ًرَاّس ٕأض زض قط٦ت ح١ هٗبهلِ زض شٌٟٕٗ هسٗطٖبهل ٗب هسٗط .زاز ذَاّس ٕأض

 «.قس ذَاّس تك٧٘ل قط٦ت ثبظضؼ ٗب هسٗطُ تأّ٘

 ٍُثط تهَٗت ّ٘أت هسٗطُ ثبٗؿتٖ ثِ تهَٗت هزوٕ ٖوَهٖ قط٦ت ثطؾس هٗبهلِ اًٖبٕ ّ٘أت هسٗطُ قط٦ت ثب ّوبى قط٦ت ٖال. 

 (1389)آظهَى    :ّاي سْاهيزض ضطوت -78

 .الٝ( هسٗطاى هُل٣بً ح١ اًزبم هٗبهلِ قرهٖ ثب قط٦ت تحت هسٗطٗت ذَز ضا ًساضًس

تحت هسٗطٗت ذَز ضا  ة( هسٗطاى ثِ قطٌ ضٖبٗت نطِٞ ٍ نالح ٍ پؽ اظ اذص هزَظ اظ هزوٕ ٖوَهٖ ح١ اًزبم هٗبهلِ ٗب قط٦ت

 .زاضًس



 .د( هسٗطاى ثِ قطٌ ضٖبٗت نطِٞ ٍ نالح قط٦ت ٍ ثب ًٓبضت ٍ اربظُ ثبظضؼ ح١ اًزبم هٗبهلِ ثب قط٦ت تحت هسٗطٗت ذَز ضا زاضًس

 ز( ّ٘چ٧سام

 ؛1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  129تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 (1384)آظهَى   :تَاًٌس ٍام ؾطضٍي زضيافت ًوايٌس، زض ايي غَضت وليِ واضوٌاى ضطوت هي« الف»وت ًاهِ زاذلي ضط قثك آييي -79

 .الٝ( هسٗطٖبهل ٍ اًٖبٕ هَْٝ ّ٘أت هسٗطُ ح١ اؾتٟبزُ اظ اٗي ٍام ضا ًساضًس

 .تَاًس اظ اٗي ٍام اؾتٟبزُ ٦ٌس ٍلٖ اًٖبٕ هَْٝ ّ٘أت هسٗطُ ح١ اؾتٟبزُ اظ آى ضا ًساضًس ة( هسٗطٖبهل هٖ

 .تَاًس اظ اٗي ٍام اؾتٟبزُ ٦ٌس ٍلٖ اًٖبٕ هَْٝ ّ٘أت هسٗطُ ح١ اؾتٟبزُ اظ آى ضا زاضًس د( هسٗطٖبهل ًوٖ

 .قًَس ً٘ع ح١ اؾتٟبزُ اظ اٗي ٍام ضا زاضًس ز( اًٖبٕ هَْٝ ّ٘أت هسٗطُ ٍ هسٗطٖبهل قط٦ت ٦ِ ٦بض٦ٌبى قط٦ت هحؿَة هٖ

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  132تاضس، هكاتك غسض هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

گًَِ ٍام ٗب اٖتجبض اظ قط٦ت  هسٗطٖبهل قط٦ت ٍ اًٖبء ّ٘أت هسٗطُ ثِ اؾتخٌبء اقربل ح٢َ٣ٖ ح١ ًساضًس ّ٘چ» :زاضز ه٣طض هٖ 132هبزُ 

 «...و٘ي ٍ تْٗس ٦ٌستَاًس زَٗى آًبى ضا تً تحه٘ل ًوبٌٗس ٍ قط٦ت ًوٖ

 (1389)آظهَى    :سطهايِ ضَز 60۶ّاي ٍاضزُ زض ضطوت سْاهي هَخة اظ تيي ضفتي  چٌاًچِ ظياى -80

 .الٗبزُ ثبٗس تك٧٘ل قَز ٍ قط٦ت ضا هٌحل ٦ٌس ٗب ؾطهبِٗ ضا ثِ ه٘عاى هَرَز ٦بّف زّس الٝ( هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ

 .ثِ تطه٘ن ؾطهبِٗ تب ه٘عاى ه٣طض ٢بًًَٖ ا٢سام ًوبٗس ة( ّ٘أت هسٗطُ ثبٗس ثب ٦ؿت هزَظ اظ هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ ًؿجت

 .ضٍظ ؾطهبِٗ اظ زؾت ضٞتِ ضا تب حس ؾطهبِٗ حجت قسُ ٣ًساً ثِ قط٦ت پطزاذت ًوبٌٗس 60د( ؾْبهساضاى ثِ ًؿجت ؾْبهكبى ثبٗس ْطٜ 

ِ ضا تب حس ؾطهبِٗ حجت قسُ تهَٗت الٗبزُ ثبٗس ثالٞبنلِ رْت ت٧و٘ل ٍ تطه٘ن ؾطهبِٗ اظ ث٘ي ضٞتِ اٞعاٗف ؾطهبٗ ز( هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ

 .ًوبٗس

 ؛1347هػَب  اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت 141تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 هزوٕ ثالٞبنلِ اؾت ه٧لٝ هسٗطُ تأّ٘ ثطٍز ه٘بى اظ قط٦ت ؾطهبِٗ ًهٝ حسا٢ل ٍاضزُ ّبٕظٗبى احط ثط اگط» :زاضز ه٣طض هٖ 141هبزُ 

 ٕأض هعثَض هزوٕ ّطگبُ .قَز ٍا٢ٕ ٕأض ٍ قَض هَضز قط٦ت ث٣بء ٗب اًحالل هَئَ تب ًوبٗس زَٖت ضا ؾْبم نبحجبى الٗبزُ ٠َٞ ٖوَهٖ

 .زّس هَرَز٦بّف ؾطهبِٗ هجلٙ ثِا ض قط٦ت ؾطهبِٗ ٢بًَى اٗي 6 هبزُ ه٣طضات ضٖبٗت ثب ٍ رلؿِ ّوبى زض ثبٗس ًسّس قط٦ت اًحالل ثِ

 ًتَاًس قَز هٖ زَٖت ٦ِ هزوٖٗ ٗب ٍ ًٌوبٗس هجبزضت الٗبزُ ٠َٞ ٖوَهٖ هزوٕ زَٖت ثِ هبزُ اٗي ثطذالٜ هسٗطُ تأّ٘ ٦ِ زضنَضتٖ

 «.٦ٌس زضذَاؾت زاض نالح٘ت زازگبُ اظ ضا قط٦ت اًحالل تَاًس هٖ شٌٟٖٗٗ ّط ه٣ٌٗسگطزز ٢بًًَٖ ه٣طضات هُبث١

 (1381)آظهَى   .تاضٌس هسؤٍل هي ....هسيطاى ضطوت سْاهي زض هماتل اضراظ ثالث ًسثت تِ ترلف اظ همطضات اساسٌاهِ ضطوت  -81

 ة( هكتط٦بً    الٝ( هتًبهٌبً

 ز( هٌٟطزاً ٗب هكتط٦بً     د( هٌٟطزاً

 ؛1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  142تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 اؾبؾٌبهِ ثب ٢بًًَٖ ه٣طضات اظ ترلٝ ثِ ًؿجت حبلج اقربل ٍ قط٦ت ه٣بثل زض قط٦ت هسٗطٖبهل ٍ هسٗطاى» :زاضز ه٣طض هٖ 142هبزُ 

 رجطاى ثطإ ضا ٥ٗ ّط ٍل٘تإهؿ حسٍز زازگبُ ٍ ثبقٌس هٖ ٍلإهؿ هكتط٦بً ٗب هٌٟطزاً هَضز ثطحؿت ٖوَهٖ هزوٕ ههَثبت ٗب ٍ قط٦ت

 «.ًوَز ذَاّس تٗ٘٘ي ذؿبضت

 هؿإٍل٘ت هسٗطاى ٍ هسٗطٖبهل قط٦ت، هؿإٍل٘ت ٢بًًَٖ اؾت. 



هسيطاى ضطوت سْاهي زض هماتل ضطوت ٍ اضراظ ثالث ًسثت تِ ترلف اظ همطضات لاًًَي ٍ اساسٌاهِ ضطوت ٍ يا هػَتات  -82

 (1386)آظهَى ي .....هدوغ ػوَه

 .الٝ( هؿإٍل٘ت تًبهٌٖ زاضًس

 .ة( هؿإٍل٘ت ًؿجٖ زاضًس

 .ََض هؿبٍٕ هؿإٍل رجطاى ذؿبضات ٍاضزُ ّؿتٌس د( هكتط٦بً ٍ ثِ

 .٦ٌس ثبقٌس ٍ زازگبُ هؿإٍل٘ت ّط ٥ٗ ضا هكرم هٖ ز( حؿت هَضز هٌٟطزاً ٗب هكتط٦بً هؿإٍل هٖ

 ؛ 1347اليحِ اغالحي لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  142هكاتك هازُ   تاضس، غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 (1390)آظهَى وسام ػثاضت غحيح است؟ -83

 .هسٗطٖبهل قط٦ت تٌْب ثب ههَثِ هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ ح١ اذص ٍام اظ قط٦ت ثطإ ذَز زاضزالٝ( 

 .زاضز ءهسٗطٖبهل زض حسٍز اذت٘بضات تًَٟٖٗ تَؾٍ هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ ًوبٌٗسُ قط٦ت هحؿَة قسُ ٍ ح١ اهًبة( 

ؾوت ذَز ٖعل ٍ ٦لِ٘ ا٢ساهبت اٍ  زاض ثبقس ثِ ح٧ن زازگبُ اظ زض نَضتٖ ٦ِ قرهٖ هسٗطٗت ٖبهلٖ ث٘ف اظ ٥ٗ قط٦ت ضا ْٖسُد( 

 .گطزز اثُبل هٖ

هسٗطٖبهل قط٦ت زض نَضت ترلٝ اظ ه٣طضات ٢بًًَٖ ٍ اؾبؾٌبهِ زض ه٣بثل قط٦ت ٍ اقربل حبلج حؿت هَضز هؿإٍل٘ت اًٟطازٕ ٍ  ز(

  .اقتطا٦ٖ زاضز

 ؛1347هػَب  اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت اليحِ 142هكاتك هازُ  .تاضسغحيح هي« ز»گعيٌِ 

.. هسؤٍل ...زض غَضتي وِ ضطوت سْاهي ٍضضىست ضَز، هسيطاًي وِ ٍضضىستگي ضطوت هؼلَل ترلف آًاى است، ... -84

 (1391)آظهَى  پطزاذت تاليواًسُ زيَى ضطوت ّستٌس.

          ة( هٌٟطزاً ٗب هكتط٦بً           الٝ( هٌٟطزاً

 ز( هٌٟطزاً ٗب هتًبهٌبً           د( هتًبهٌبً

 ؛1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  273ٍ  143، 142هكاتك هَاز  .تاضسهي غحيح« ز»گعيٌِ 

زض نَضتٖ ٦ِ قط٦ت ٍضق٧ؿتِ قَز ٗب پؽ اظ اًحالل هٗلَم قَز ٦ِ زاضاٖٗ قط٦ت ثطإ تأزِٗ زَٗى آى ٦بٖٞ »زاضز: ه٣طض هٖ 143هبزُ 

اظ هسٗطاى ٍ ٗب هسٗطٖبهلٖ ضا ٦ِ ٍضق٧ؿتگٖ قط٦ت ٗب ٦بٖٞ ًجَزى  ًٟٕ ّط ٥ٗتَاًس ثِ ت٣بيبٕ ّط شٕزاض هٖ ً٘ؿت زازگبُ نالح٘ت

زاضاٖٗ قط٦ت ثِ ًحَٕ اظ اًحبء هٗلَل ترلّٟبت اٍ ثَزُ اؾت هٌٟطزاً ٗب هتًبهٌبً ثِ تأزِٗ آى ٢ؿوت اظ زًَٖٗ ٦ِ پطزاذت آى اظ زاضاٖٗ 

 «.قط٦ت هو٧ي ً٘ؿت هح٧َم ًوبٗس

ٖٗ ثط ثُالى قط٦ت ٗب ثُالى ٖول٘بت ٗب تهو٘وبت قط٦ت ٦ؿبًٖ ٦ِ هؿإٍل ثُالى زض نَضت نسٍض ح٧ن ٢ُ»زاضز: ه٣طض هٖ 273هبزُ 

 «.ّؿتٌس هتًبهٌبً هؿإٍل ذؿبضاتٖ ذَاٌّس ثَز ٦ِ اظ آى ثُالى ثِ نبحجبى ؾْبم ٍ اقربل حبلج هتَرِ قسُ اؾت

حساب سَز ٍ ظياى سال قثك همطضات فؼلي، هدوغ ػوَهي ػازي ضطوت سْاهي تايس .......، تطاي ضسيسگي تِ تطاظًاهِ ٍ  -85

 (1391)آظهَى  هالي لثل تطىيل ضَز.

 هبُ اظ تبضٗد پبٗبى ؾبل هبلٖ قط٦ت  4الٝ( ْطٜ هست 

 ة( ْطٜ هست ؾِ هبُ اظ تبضٗد پبٗبى ؾبل هبلٖ قط٦ت

 د( ْطٜ هست زُ هبُ اظ تبضٗد پبٗبى ؾبل هبلٖ قط٦ت

 .ٗب ث٘كتط اظ پبٗبى ؾبل هبلٖ قط٦ت ثبقس هبُ 5ثٌٖ٘ قسُ ٦ِ هو٧ي اؾت  ز( زض ّط ه٢َٖٗ ٦ِ زض اؾبؾٌبهِ پ٘ف

 ّاي هستمينلاًَى هاليات 155هكاتك هازُ  .تاضسغحيح هي« الف»گعيٌِ 



قَز؛ هبُ ّط ؾبل قطٍٔ ٍ ثِ آذط اؾٌٟس ّوبى ؾبل ذتن هٖؾبل قوؿٖ ٦ِ اظ اٍل ٞطٍضزٗيؾبل هبل٘بتٖ ٖجبضت اؾت اظ ٥ٗ -155هازُ

ّب ٦ٌس زضآهس ؾبل هبلٖ آىتُج١٘ ًوٖ ّب ثِ هَرت اؾبؾٌبهِ ثب ؾبل هبل٘بتٖهبل٘بت ٦ِ ؾبل هبلٖ آىل٧ي زض هَضز اقربل ح٢َ٣ِٖ هكوَل 

گ٘طز ٍ هَٖس تؿل٘ن اْْبضًبهِ ٍ تطاظًبهِ ٍ حؿبة ؾَز ٍ ظٗبى ٍ ؾطضؾ٘س پطزاذت ثِ ربٕ ؾبل هبل٘بتٖ هجٌبٕ تكر٘م هبل٘بت ٢طاض هٖ

 .بقسثّب چْبضهبُ قوؿٖ پؽ اظ ؾبل هبلٖ هٖهبل٘بت آى

 

 تازرساى :هثحث دهن

 (1390)آظهَى  تاظضساى ضطوت سْاهي ػام اظ خْت ضطايف اًتراب هطوَل: -86

 .ثبقٌس هٖ 1347الٗحِ انالح ٢بًَى تزبضت  144ًبهِ ارطاٖٗ تجهطُ هبزُ  آٗ٘يالٝ( 

  .ثبقٌس هٖ 1372إ حؿبثساضاى  حطِٞ ارطاٖٗ ٢بًَى اؾتٟبزُ اظ ذسهبت ترههٖ ٍ ًبهِ آٗ٘ية( 

 .ثبقٌس هٖ الٝ ٍ ةهَاضز  د(

 .ثبقٌس هٖ ٢1311بًَى تزبضت ز( 

 ؛1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  144 هكاتك لسوت اذيط هازُ .تاضسغحيح هي« ب»گعيٌِ 

 ... -144هبزُ 

 ْٞطؾت زض نالح٘تساض اقربل ًبم زضد ٍ ٖبم ؾْبهٖ ّبٕقط٦ت زض ثبظضؾٖ نالح٘ت احطاظ ٍ ْٞطؾت تٌٓ٘ن قطاٍٗ ... -تجهطُ

 ا٢تهبز ّب٦ٕو٘ؿَ٘ى تهَٗت ٍ ا٢تهبز ٍظاضت پ٘كٌْبز ثِ ٦ِ ثبقسهٖ إًبهِآئ٘ي تبثٕ ثبظضؾبى قٛلٖ تك٧٘الت ٍ ه٣طضات ٍ هص٦َض

 .زثَ ذَاّس ارطا ٢بثل هزلؿ٘ي

 (1384)آظهَى    تَاى تِ سوت تاظضسي ضطوت سْاهي اًتراب ًوَز؟ چِ افطازي ضا ًوي -87

 هسٗطٖبهل قط٦تالٝ( هسٗطاى ٍ 

 ة( ا٢طثبٕ ًؿجٖ ٍ ؾججٖ هسٗطاى ٍ هسٗطٖبهل تب زضرِ ؾَم اظ َج٣بت اٍل ٍ زٍم

 .د( ّط ٦ؽ ٦ِ ذَز ٗب ّوؿطـ اظ هسٗطاى ٍ هسٗطٖبهل قط٦ت هَْٟبً ح٠َ٣ زضٗبٞت ًوبٗس

 ز( ّط ؾِ هَضز

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  147تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 :قًَس اًتربة ؾْبهٖ قط٦ت ثبظضؾٖ ؾوت ثِ تَاًٌس ًوٖ ظٗط اقربل» :زاضز ه٣طض هٖ 147هبزُ 

 ؛ }هوٌَٖ٘ت هسٗطٗت{٢بًَى اٗي 111 هبزُ زض هص٦َض اقربل .1

 ؛قط٦ت هسٗطٖبهل ٍ هسٗطاى .2

 ؛زٍم ٍ اٍل َج٣ِ اظ ؾَم زضرِ تب هسٗطٖبهل ٍ هسٗطاى ًؿجٖ ٍ ؾججٖ ا٢طثبء .3

 «.زاضز هٖ زضٗبٞت ح٠َ٣ هَْٟبً 2 ثٌس زض هص٦َض اقربل ظا ّوؿطـ ٗب ذَز ٦ِ ّط٦ؽ .4

 (1383)آظهَى :تاظضس يا تاظضساى ضطوت سْاهي زض غَضت اقالع اظ ٍلَع خطهي تَسف هسيطاى ضطوت، زض ٌّگام هأهَضيت تايس -88

 .الٝ( ثِ اٍل٘ي هزوٕ ٖوَهٖ گعاضـ زٌّس

 .ة( ثِ هطرٕ ٢ًبٖٗ نالح٘تساض اٖالم ٦ٌٌس

 .هسٗطُ ضا زض رطٗبى ٢طاض زٌّسد( ّ٘أت 

 ز( هَاضز الٝ ٍ ة

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  151تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 



 ثِ ٦ٌٌس هكبّسُ هسٗطٖبهل ٍ هسٗطاى ًبحِ٘ اظ قط٦ت اهَض زض ت٣ه٘طٕ ٗب ترلٝ ّطگًَِ ثبٗس ثبظضؾبى ٗب ثبظضؼ» :زاضز ه٣طض هٖ 151هبزُ 

 ٢ًٖٗب هطرٕ ثِ ثبٗس قًَس هُلٕ رطهٖ ٢ٍَٔ اظ ذَز هَضٗتأه اًزبم يوي ٦ِ نَضتٖ زض ٍ زٌّس اَالٔ ٖوَهٖ هزوٕ اٍل٘ي

 «.زٌّس گعاضـ ٖوَهٖ هزوٕ اٍل٘ي ثِ ضا رطٗبى ً٘ع ٍ ًوَزُ اٖالم نالح٘تساض

سَز ٍ ظياى ضطوت ضا هدوغ ػوَهي سالياًِ ضطوت تسٍى زضيافت گعاضش تاظضس، غَضت زاضايي ٍ تطاظًاهِ ٍ حساب  -89

 (1380)آظهَى          :تػَية ًوَزُ است، ايي هػَتِ

 .الٝ( پؽ اظ تهَٗت ّ٘أت هسٗطُ، ٢بًًَٖ ذَاّس قس

 .ة( ٢بًًَٖ ٍ هٗتجط اؾت

 .ٍرِ ٢بًًَٖ ًجَزُ ٍ اظ زضرِ اٖتجبض ؾب٢ٍ اؾت  د( ثِ ّ٘چ

 .ز( زض نَضت تهَٗت زٍ ؾَم حبيطٗي زض رلؿِ ّ٘أت هسٗطُ، ٢بًًَٖ اؾت

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  152تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 147 هبزُ ثطذالٜ ٦ِ اقربنٖ گعاضـ ثطاؾبؼ ٗب ثبظضؼ گعاضـ زضٗبٞت ثسٍى ٖوَهٖ هزوٕ ٦ِ نَضتٖ زض» :زاضز ه٣طض هٖ 152هبزُ 

 تهَٗت اٗي زّس ٢طاض تهَٗت هَضز ضا قط٦ت ظٗبى ٍ ؾَز حؿبة ٍ تطاظًبهِ ٍ ٖٗزاضا نَضت اًس قسُ تٗ٘٘ي ثبظضؼ ٌَٖاىِ ث ٢بًَى اٗي

 « .ثَز ذَاّس ؾب٢ٍ اٖتجبض زضرِ اظ ًساقتِ ٢بًًَٖ احط ٍرِّ٘چ ثِ

 (1381)آظهَى  .تماؾاي تؼييي تاظضس ًوايس ......تَاًس اظ  زض غَضتي وِ ضطوت سْاهي تاظضس ًساضتِ تاضس، ّط شيٌفغ هي -90

 ّب ازاضُ حجت قط٦تة(     الٝ( زازگبُ

 ز( ّ٘أت هسٗطُ ثرَاّس ٦ِ اظ هزوٕ ٖوَهٖ   د( هزوٕ ٖوَهٖ هؿت٣٘وبً

 ؛1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  153تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 گعاضـ ًتَاًس ٖللِٖ ث ثبظضؾبى اظ ًٟط چٌس ٗب ٥ٗ ٗب ثبقس ٧ًطزُ هٗ٘ي ثبظضؼٖوَهٖ  هزوٕ ٦ِ نَضتٖ زض» :زاضز ه٣طض هٖ 153هبزُ 

 قط٦ت اؾبؾٌبهِ زض ه٣طض تٗساز ثِ ضا ثبظضؾبى ٗب ثبظضؼ شٌٟٕٗ ّط ت٣بيبٕ ثِ قْطؾتبى زازگبُ ٘ؽٗض ٦ٌٌس اهتٌبٔ گعاضـ زازى اظ ٗب ثسٌّس

 هَضز اٗي زض قْطؾتبى زازگبُ ؽٗ٘ض تهو٘ن .زٌّس اًزبم ٖوَهٖ هزوٕ ثَؾ٘لِ ثبظضؼ اًتربة تب ضا هطثََِ ٍْبٗٝ تب ٦طز ذَاّس اًتربة

 «.تاؾ ق٧بٗت ٚ٘ط٢بثل

 (اتحبزِٗ -1387)آظهَى    ........زض ضطوت سْاهي، هؼاهالت تاظضس تا ضطوت  -91

 .ة( زضؾت اؾت  .الٝ( ثسٍى اربظُ ّ٘أت هسٗطُ هؤٌَ اؾت

 .ز( ثسٍى تهَٗت هزوٕ ٖوَهٖ هؤٌَ اؾت    .د( هؤٌَ اؾت

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  156تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 شٌٟٕٗ ٚ٘طهؿت٣٘ن ٗب هؿت٣٘ن ثَُض گ٘طز هٖ اًزبم قط٦ت حؿبة ثِ ٗب قط٦ت ثب ٦ِ هٗبهالتٖض ز تَاًس ًوٖ ثبظضؼ» :زاضز ه٣طض هٖ 156هبزُ 

 «.قَز

 

 تغییرات در سرهایه شرکت :هثحث یازدهن

 (1381)آظهَى    :ضطوت سْاهيزض  -92

 .تَاًس ؾطهبِٗ قط٦ت ضا اٞعاٗف زّس الٝ( ّ٘أت هسٗطُ هٖ

 .ة( اؾبؾٌبهِ هو٧ي اؾت ثِ ّ٘أت هسٗطُ اربظُ اٞعاٗف ؾطهبِٗ زّس



 .تَاًس ًؿجت ثِ اٞعاٗف ؾطهبِٗ قط٦ت ا٢سام ٦ٌس د( زض نَضت پ٘كٌْبز هسٗط ٖبهل، ّ٘أت هسٗطُ هٖ

 .تَاًس ثِ ّ٘أت هسٗطُ اربظُ زّس ٦ِ ؾطهبِٗ قط٦ت ضا اٞعاٗف زّس هٖالٗبزُ  ز( هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  164ٍ  162تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 تزبٍظ ؾبل پٌذ اظ ًجبٗس ٦ِ هٌٖٗ٘ هست ْطٜ ٦ِ زّس اربظُ هسٗطُ تأّ٘ ثِ تَاًس هٖ الٗبزُ ٠َٞ ٖوَهٖ هزوٕ» :زاضز ه٣طض هٖ 162هبزُ 

 «.سزّ اٞعاٗف ٢بًَى اٗي زض هص٦َض َط٠ اظ ٧ٖٗ ثِ هٌٖٗ٘ هجلٙ ه٘عاى تب ضا قط٦ت ؾطهبِٗ ٦ٌس

 «.قسثب هسٗطُ تأّ٘ ثطإ ؾطهبِٗ اٞعاٗف اذت٘بض هتًوي تَاًس ًوٖ قط٦ت اؾبؾٌبهِ» :زاضز ه٣طض هٖ 164هبزُ 

 (1382)آظهَى    .اذتياض افعايص سطهايِ ضا تِ ّيأت هسيطُ تسّس .....زض ضطوت سْاهي  -93

 .تَاًس ة( هزوٕ ٖوَهٖ هٖ   .تَاًس الٝ( اؾبؾٌبهِ هٖ

 .تَاًس ّب هٖ ز( هزوٕ حجت قط٦ت   .تَاًس د( هزوٕ ٖوَهٖ ًوٖ

 ؛ 1347الحيِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  164ٍ  162تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 (1384)آظهَى    تَاًس قثك اساسٌاهِ زض غالحيت ّيأت هسيطُ لطاض گيطز؟ وسام هَضز ًوي -94

 الٝ( اٞعاٗف ؾطهبِٗ

 ة( تٛ٘٘ط هحل ٢بًًَٖ قط٦ت

 د( تِْ٘ ٍ تهَٗت ثَزرِ قط٦ت

 ز( تٗ٘٘ي ح٠َ٣ ٍ هعاٗبٕ اًٖبٕ هَْٝ ّ٘أت هسٗطُ

 ؛ 1347اظ لاًَى تداضت هػَب اليحِ اغالح لسوتي  164تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 (1383)آظهَى    .گيطز غَضت هي ......واّص اذتياضي سطهايِ زض ضطوت سْاهي اظ قطيك واّص -95

 الٝ( تٗساز ؾْبم

 ة( هجلٙ اؾوٖ ؾْبم

 د( هجلٙ اؾوٖ ؾْبم ثِ ًؿجت تؿبٍٕ ٍ ضز هجلٙ ٦بّف ٗبٞتِ ّط ؾْن ثِ نبحت آى

 ز( ّط ؾِ هَضز

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  189تاضس، هكاتك تثػطُ هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 اذت٘بضٕ ٦بّف ٍ گ٘طز هٖ نَضت ؾْبم اؾوٖ هجلٙ ٗب تٗساز ٦بّف َط١ٗ اظ ؾطهبِٗ ارجبضٕ ٦بّف -تجهطُ ...» :زاضز ه٣طض هٖ 189هبزُ 

 «.گ٘طز هٖ اًزبم آى نبحت ثِ ؾْن ّط ٗبٞتِ ٦بّف هجلٙ ضز ٍ هتؿبٍٕ ًؿجت ثِ ؾْبم اؾوٖ ثْبٕ ٦بّف َط١ٗ اظ ؾطهبِٗ

 ٖقَز ٦بّف ارجبضٕ ؾطهبِٗ اظ َط١ٗ ٦بّف تٗساز ٗب هجلٙ اؾوٖ ؾْبم اًزبم ه. 

 (1384)آظهَى    ؟ًيستپصيط  ى واّص سطهايِ ضطوت سْاهي تِ چِ ًحَ اهىا -96

 الٝ( ٦بّف اذت٘بضٕ اظ َط١ٗ ٦بّف تٗساز ؾْبم

 اظ َط١ٗ ٦بّف تٗساز ؾْبم ة( ٦بّف ارجبضٕ

 د( ٦بّف ارجبضٕ اظ َط١ٗ ٦بّف هجلٙ اؾوٖ ؾْن

 ز( ٦بّف اذت٘بضٕ اظ َط١ٗ ٦بّف هجلٙ اؾوٖ ؾْن

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  189تاضس، هكاتك تثػطُ هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

  إ ًكسُ اؾت اقبضُزض اٗي هبزُ ثِ ٦بّف اذت٘بضٕ اظ َط١ٗ ٦بّف تٗساز ؾْبم. 



 (1386)آظهَى    :ذطيس سْام ضطوت سْاهي ػام ٍ ذاظ تَسف ذَز آى ضطوت -97

 .الٝ( هؤٌَ اؾت

 .ة( هؤٌَ ً٘ؿت

 .ّبٕ ؾْبهٖ ذبل هؤٌَ ً٘ؿت ّبٕ ؾْبهٖ ٖبم هؤٌَ اؾت ٍلٖ زض قط٦ت د( زض قط٦ت

 .ّب زضؾت ً٘ؿت ز( ّ٘چ٧سام اظ گعٌِٗ

 ؛ 1347اليحِ اغالحي لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  198تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 «.ذطٗس ؾْبم قط٦ت تَؾٍ ّوبى قط٦ت هؤٌَ اؾت» :زاضز ه٣طض هٖ 198هبزُ 

  ًُؿجت ثِ ، ضا ثبٗس 1347الٗحِ انالحٖ ٢ؿوتٖ اظ ٢بًَى تزبضت ههَة  198هٌٕ ذطٗس ؾْن تَؾٍ ذَز قط٦ت هٌسضد زض هبز

 (201ّبٕ تزبضتٖ، نٟحٔ )٦بٍٗبًٖ، ز٦تط٦َضـ، ح٠َ٣ قط٦ت .ّبٕ هكوَل ٢بًَى تزبضت ً٘ع هزطٕ زاًؿتقط٦ت

 

 انحالل و تصفیه :هثحث دوازدهن

، ّيچ الساهي خْت اًدام هَؾَع ذَز اًدام ًسازُ .....زض غَضتي وِ ضطوت سْاهي ػام ظطف هست يه سال اظ تاضيد  -98

 (1382)آظهَى    .تَاًس اًحالل آى ضا اظ زازگاُ تماؾا وٌس هيتاضس، ّط شيٌفغ 

 الٝ( حجت

 ة( تك٧٘ل

 ًَٗؿٖ د( اًتكبض اٖالهِ٘ پصٗطُ

 ّب ز( تؿل٘ن اْْبضًبهِ تَؾٍ هإؾؿ٘ي ثِ هطرٕ حجت قط٦ت

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  201تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 :تَاًس اًحالل قط٦ت ضا اظ زازگبُ ثرَاّس زض هَاضز ظٗط ّط شٌٟٕٗ هٖ» :زاضز هٖ ه٣طض 201هبزُ 

 ؾبل پؽ اظ ثِ حجت ضؾ٘سى قط٦ت ّ٘چ ا٢ساهٖ رْت اًزبم هَئَ آى نَضت ًگطٞتِ ثبقس ٍ ً٘ع زض نَضتٖ ٦ِزض نَضتٖ ٦ِ تب ٥ٗ -1

 .ؾبل هت٢َٝ قسُ ثبقسّبٕ قط٦ت زض هست ث٘ف اظ ٥ٗ ٞٗبل٘ت 

هبُ اظ تبضٗرٖ ٦ِ اؾبؾٌبهِ هٗ٘ي ٦طزُ ّبٕ هبلٖ تب زُ ّبٕ ّط٥ٗ اظ ؾبل ِ هزوٕ ٖوَهٖ ؾبالًِ ثطإ ضؾ٘سگٖ ثِ حؿبةزض نَضتٖ ٦ -2

 .تك٧٘ل ًكسُ ثبقس  اؾت

هبُ ثالهتهسٕ زض نَضتٖ ٦ِ ؾوت توبم ٗب ثًٖٗ اظ اًٖبٕ ّ٘أت هسٗطُ ٍ ّوچٌ٘ي ؾوت هسٗطٖبهل قط٦ت َٖ هستٖ ظاٗس ثط قف -3

 .ثبقس  هبًسُ

الٗبزُ نبحجبى ؾْبم رْت اٖالم اًحالل قط٦ت تك٧٘ل ًكَز  زض نَضتٖ ٦ِ هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ 199زض هَضز ثٌسّبٕ ٥ٗ ٍ زٍ هبزُ  -4

 «..ثِ اًحالل قط٦ت ًسّس  ٍ ٗب ضإٔ

 (اتحبزِٗ -1387)آظهَى   هطخغ اتراش تػوين زض هَضز اًحالل پيص اظ هَػس ضطوت سْاهي وسام است؟ -99

 ة( هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ   الٗبزُ ٠َٞالٝ( هزوٕ ٖوَهٖ 

 ّبٕ الٝ ٍ د  ز( گعٌِٗ    د( زازگبُ نالح٘تساض

 ؛ 1347اليحِ اغالحي لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  202تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 



اؾبؾٌبهِ ٍاٗي هطارٖٗ ٦ِ َج١زازگبُ ثالٞبنلِ ثط حؿت هَضز ثِ  201زض هَضز ثٌسّبٕ ٥ٗ ٍ زٍ ٍ ؾِ هبزُ » :زاضز ه٣طض هٖ 202هبزُ 

زض نَضتٖ  .زّس تب زض ضٕٞ هَرجبت اًحالل ا٢سام ًوبٌٗس هبُ تزبٍظ ٧ًٌس هٖاظ قف زاضًس هْلت هتٌبؾجٖ ٦ِ حسا٦خط  ٢بًَى نالح٘ت ا٢سام

 «..زّس ٦ِ ْطٜ هْلت ه٣طض هَرجبت اًحالل ضٕٞ ًكَز زازگبُ ح٧ن ثِ اًحالل قط٦ت هٖ

 ضا نح٘ح اٖالم ٦طزُ اؾت« ز»زَِٗ( زض ؾبٗت ذَز، گعٌِٗ ٦بًَى ٦ٍالٕ زازگؿتطٕ )اتحب. 

 (اتحبزِٗ -1387)آظهَى    :ّاي هٌحلِ وِ ػوليات تػفيِ آًْا ذاتوِ يافتِ است قطح زػَي ػليِ ضطوت -100

 .الٝ( هو٧ي ً٘ؿت

 .ة( هو٧ي اؾت

 .د( اگط هسٗط تهِٟ٘ ٌَّظ هٟبنب حؿبة ًگطٞتِ ثبقس هو٧ي اؾت

 هَاضز اؾتخٌبٖٗز( انَالً هو٧ي اؾت هگط زض 

لاًَى  152ٍ  124ٍ هَاز  1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  208تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 تداضت؛ 

 هسٗطاى ٍ هبًس ذَاّس ثب٢ٖ تهِٟ٘ ثِ هطثٌَ اهَض اًزبم رْت قط٦ت ح٢َ٣ٖ قره٘ت تهِٟ٘ اهط ذبتوِ تب» :زاضز ه٣طض هٖ 208هبزُ 

 ارطإ ثطإ ّطگبُ ٍ ثبقٌسهٖ قط٦ت زاضاٖٗ ت٣ؿ٘ن ٍ هُبلجبت ٍنَل ٍ تْٗسات ارطإ ٍ ربضٕ ٦بضّبٕ زازى ذبتوِ ثِ هَْٝ تهِٟ٘

 «.زاز ذَاٌّس اًزبم تهِٟ٘ هسٗطاى قَز الظم رسٗسٕ هٗبهالت قط٦ت تْٗسات

 ٖقط٦تٖ ٦ِ هَرَزٗت ًساضز، ٢بثل پصٗطز ٍ ّطگًَِ ا٢بهِ زَٖٕ ٖلِ٘ پؽ اظ اًحالل ٍ تهٟ٘ٔ قط٦ت، قره٘ت ح٢َ٣ٖ آى پبٗبى ه

  .اؾتوبٔ ًرَاّس ثَز

 (1388)آظهَى    پصيط است؟ آيا زضذَاست ٍضضىستگي تؼس اظ اًحالل ضطوت اهىاى -101

 .ضٍز الٝ( ذ٘ط، چَى ثٗس اظ اًحالل قره٘ت ح٢َ٣ٖ قط٦ت اظ ث٘ي هٖ

 .ة( ثلِ، چَى قط٦ت تب ذتن تهِٟ٘ زاضإ قره٘ت ح٢َ٣ٖ اؾت

 .پصٗط ً٘ؿت اه٧بىّبٕ تًبهٌٖ  د( زض قط٦ت

 .پصٗط ً٘ؿت ّبٕ ؾْبهٖ اه٧بى ز( زض قط٦ت

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  208تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

-ًوي هحسَب تػفيِ هتػسياى اذتياضات ٍ ٍظايف خعء ظيط هَاضز يه اظ وسام تداضي، ّايضطوت اذتياضي تػفيِ زض -102

 ضَز؟

 (1392)آظهَى  

 ءقط٦ب آٍضزُ ٦بهل ثبظپطزاذت ثطإ رسٗس هٗبهالت اًزبمالٝ(

 قط٦ت تْٗسات ارطإ ثطإ رسٗس هٗبهالت اًزبمة(

 آى ٚ٘ط ٗب زَٖا َطح َط١ٗ اظ هُبلجبت ٍنَلد( 

 قط٦بء ث٘ي قط٦ت زاضاٖٗ ت٣ؿ٘نز( 

 209الي  207ٍ هَاز  1347هػَب اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت  212ٍ  208تاضس. هكاتك هَاز غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 لاًَى تداضت؛

 (1391)آظهَى  ...زض تػفيِ اضازي ضطوت سْاهي ػام .. -103



 .الٝ( َلج٧بضاى قط٦ت ٍ ؾْبهساضاى ثط ٧ٗسٗگط ت٣سهٖ ًساضًس

 .ة( ٣ٍٞ ؾْبهساضاى هوتبظ ًؿجت ثِ َلج٧بضاى قط٦ت زاضإ ح١ ت٣سم ّؿتٌس

  .ت٣سم ّؿتٌس د( َلج٧بضاى قط٦ت ًؿجت ثِ ؾْبهساضاى، زاضإ ح١

 .ز( َلج٧بضاى قط٦ت ٍ ؾْبهساضاى ثِ اًساظُ هجلٙ اؾوٖ ؾْن ثط ٧ٗسٗگط ت٣سهٖ ًساضًس

 ؛1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  224هكاتك هازُ  .تاضسغحيح هي« ج»گعيٌِ 

اظ ذتن تهِٟ٘ ٍ اًزبم تْٗسات ٍ تأزِٗ ٦لِ٘ زَٗى، زاضاٖٗ قط٦ت ثسٍاً ثِ ههطٜ ثبظپطزاذت هجلٙ اؾوٖ  پؽ»زاضز: ه٣طض هٖ 224هبزُ 

ؾْبم ثِ ؾْبهساضاى ذَاّس ضؾ٘س ٍ هبظاز ثِ تطت٘ت ه٣طض زض اؾبؾٌبهِ قط٦ت ٍ زض نَضتٖ ٦ِ  اؾبؾٌبهِ ؾب٦ت ثبقس ثِ ًؿجت ؾْبم ث٘ي 

 «.ؾْبهساضاى ت٣ؿ٘ن ذَاّس قس

 (1380)آظهَى    :ت تيي غاحثاى سْام زض هست تػفيِ زض غَضتي هوىي است وِتمسين زاضايي ضطو -104

 .الٝ( ث٘ف اظ ًهٝ ثؿتب٧ًبضاى آى ضا زضذَاؾت ٍ هسٗط تهِٟ٘ ً٘ع هَا٣ٞت ًوبٗس

 .ة( ثؿتب٧ًبضاى ٢جالً ثَؾ٘لِ آگْٖ زض ؾِ ًَثت زَٖت قًَس ٍ اظ تبضٗد آذطٗي آگْٖ ؾِ هبُ گصقتِ ثبقس

 .اى آى ضا زضذَاؾت ًوبٌٗسد( ث٘ف اظ ًهٝ ثؿتب٧ًبض

ز( قطٍٔ تهِٟ٘ ٍ زَٖت ثؿتب٧ًبضاى ٢جالً ؾِ هطتجِ ٍ زض ّط هطتجِ ثِ ٞبنلِ ٥ٗ هبُ زض ضٍظًبهِ ضؾوٖ ٍ ضٍظًبهِ ٦خ٘طاالًتكبض ٦ِ آگْٖ 

 .هبُ اظ تبضٗد اًتكبض اٍل٘ي آگْٖ گصقتِ ثبقس 6قَز آگْٖ قسُ ٍ الا٢ل  قط٦ت زض آى هٌتكط هٖ

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  225تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 ثِ قطٍٔ هگطآ٧ًِ ً٘ؿت هو٧ي آى اظ پؽ ذَاُ ٍ تهِٟ٘ هست زض ذَاُ  ؾْبم نبحجبى ث٘ي قط٦ت ٖٗزاضا ت٣ؿ٘ن» :زاضز ه٣طض هٖ 225هبزُ 

 ٍ ّب اَالِٖ٘ ٦ِ ٦خ٘طاالًتكبضٕ ضٍظًبهِ ٍ ضؾوٖ ضٍظًبهِ زض هب٥ُٗ ٞبنلِ ثِ هطتجِ ّط ٍ هطتجِ ؾِ ٢جالً ثؿتب٧ًبضاى زَٖت ٍ تهِٟ٘

 «.ثبقس گصقتِ آگْٖ اٍل٘ي اًتكبض تبضٗد اظ هبُقف الا٢ل ٍ قسُ آگْٖ گطزز هٖ زضد آى زض قط٦ت ثِ هطثٌَ ّبٕ آگْٖ

حمَق تِ ضطوت هطاخؼِ ًٌوايٌس، چٌاًچِ تا اػالم ذتن تػفيِ ضطوت سْاهي تطذي سْاهساضاى يا تستاًىاضاى تطاي استيفاء  -105

 (1384)آظهَى    ٍظيفِ هسيط تػفيِ چيست؟

 .هبًسُ ضا ث٘ي ؾْبهساضاى حبيط ت٣ؿ٘ن ًوبٗس الٝ( ٦لِ٘ ٍرَُ ثب٢ٖ

 .هبًسُ ضا ثِ ًبم نبحجبى آًْب ًعز ثب٥ً تَزٕٗ ًوبٗس ة( ٍرَُ ثب٢ٖ

 .ضاى ضا ث٘ي ؾْبهساضاى ت٣ؿ٘ن ًوبٗسد( ٍرَُ هتٗل١ ثِ ؾْبهساضاى ًعز ثب٥ً تَزٕٗ ٍ ٍرَُ هطثٌَ ثِ ثؿتب٧ًب

 .ت٣ؿ٘ن ًوبٗس 3ز( ٍرَُ هتٗل١ ثِ ثؿتب٧ًبضاى ضا ًعز ثب٥ً تَزٕٗ ٍ ٍرَُ هتٗل١ ثِ ؾْبهساضاى ضا ث٘ي}ثؿتب٧ًبضاى{

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  228تاضس، هكاتك غسض هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 اظ ٧ٖٗ ًعز هرهَنٖ حؿبة زض اؾت هبًسُ ثب٢ٖ ٦ِ ضا ٍرَّٖ ثبٗس تهِٟ٘ هسٗطاى تهِٟ٘ ذتن اٖالم اظ پؽ» :زاضز ه٣طض هٖ 228هبزُ 

 ٍ تؿل٘ن ثب٥ً آى ثِ ً٘ع اًس ٧ًطزُ اؾتٟ٘بء ضا ذَز ح٠َ٣ ٦ِ ضا ؾْبهٖ نبحجبى ٍ ثؿتب٧ًبضاى اؾبهٖ نَضت ٍ تَزٕٗ اٗطاى ّبٕثب٥ً

 ا٣ًًبء اظ پؽ .٦ٌٌس هطارِٗ ثب٥ً ثِ ذَز َلت گطٞتي ثطإ تب ثطؾبًٌس شٌٟٕٗ اقربل اَالٔ ثِ هبزُ ّوبى زض هص٦َض آگْٖ َٖ ضا هطاتت

 ثب ثب٥ً َطٜ اظ ٍ ثَزُ ثالنبحت هبل ح٧ن زض ثبقس ثب٢٘وبًسُ ثب٥ً زض ٦ِ ٍرَُ اظ هجلٙ ّط، تهِٟ٘ ذتن آگْٖ اًتكبض تبضٗد اظ ؾبل زُ

 «.سق ذَاّس هٌت٣ل زٍلت ذعاًِ ثِ هحل قْطؾتبى زازؾتبى اَالٔ

 

                                                           
 زضد قسُ اؾت.« ؾْبهساضاى». زض هتي انلٖ، اقتجبّبً ثِ ربٕ ثؿتب٧ًبضاى، ٦لوِ 3



 های شرکتحساب :هثحث سیسدهن

 (1382)آظهَى   .تسلين ًوايس .....ّيأت هسيطُ ضطوت سْاهي، تايس پس اظ اًمؿاي سال هالي، تطاظًاهِ ضطوت ضا تٌظين وٌس ٍ تِ  -106

 ة( هسٗطٖبهل    الٝ( هزوٕ ٖوَهٖ

 ّب ز( هطرٕ حجت قط٦ت    د( ثبظضؾبى

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  232تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 ّوچٌ٘ي ٍ ؾبل پبٗبى زض ضا قط٦ت زَٗى ٍ زاضاٖٗ نَضت هبلٖ ؾبل ا٣ًًبٕ اظ پؽ ثبٗس قط٦ت هسٗطُ تأّ٘» :زاضز ه٣طض هٖ 232هبزُ 

 هبلٖ ؾبل َٖ قط٦ت ٖوَهٖ ٍيٕ ٍ ٞٗبل٘ت زضثبضُ گعاضقٖ يو٘وِ ثِ ضا قط٦ت ٍظٗبى ؾَز حؿبة ٍ ٖول٧طز حؿبة ٍ تطاظًبهِ

 «.قَز گصاقتِ ثبظضؾبى اذت٘بض زض ؾبالًِ ٖبزٕ ٖوَهٖ هزوٕ تبضٗد اظ ٢جل ضٍظ ث٘ؿت ا٢الً ثبٗس هبزُ اٗي زض هص٦َض اؾٌبز .٦ٌس تٌٓ٘ن هعثَض

 

 های سهاهیهمررات هختلف هرتوط ته شرکت :هثحث چهاردهن

هسؤٍل ذساضتي ذَاّس تَز وِ اظ آى تكالى تِ غاحثاى سْام  .........زض غَضت غسٍض حىن لكؼي تط تكالى ضطوت سْاهي  -107

 (1382)آظهَى         .ٍ اضراظ ثالث هتَخِ ضسُ است

 ة( ّ٘أت هسٗطُ    الٝ( هسٗطٖبهل

 ز( هسٗطٖبهل ٍ ّ٘أت هسٗطُ  .د( ٦ؿٖ ٦ِ ثُالى هٌتؿت ثِ اٍؾت

 ؛  1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  273هكاتك هازُ   تاضس، هيغحيح « ج»گعيٌِ 

ٍل ثُالى إزض نَضت نسٍض ح٧ن ٢ُٖٗ ثط ثُالى قط٦ت ٗب ثُالى ٖول٘بت ٗب تهو٘وبت قط٦ت ٦ؿبًٖ ٦ِ هؿ» :زاضز ه٣طض هٖ 273هبزُ 

 «.اقربل حبلج هتَرِ قسُ اؾت ذؿبضاتٖ ذَاٌّس ثَز ٦ِ اظ آى ثُالى ثِ نبحجبى ؾْبم ٍ  ٍلإّؿتٌس هتًبهٌبً هؿ

تَاًٌس ػليِ ّيأت هسيطُ ضطوت سْاهي الاهِ زػَي ًوايٌس ٍ خثطاى ذساضات ٍاضزُ ضسُ تِ ضطوت ضا اظ آًْا هكالثِ  هي ........ -108

 (1381)آظهَى     .وٌٌس

 .الٝ( ؾْبهساضاى ثِ ّط تٗساز ٦ِ ثبقٌس

 .ة( ؾْبهساضاًٖ ٦ِ اظ رْت ٖسزٕ ا٦خطٗت هُل١ زاقتِ ثبقٌس

 .د( ؾْبهساضاًٖ ٦ِ الا٢ل ٥ٗ پٌزن ؾْبم قط٦ت ضا زاقتِ ثبقٌس

 .ز( ؾْبهساضاًٖ ٦ِ حسا٢ل ًهٝ هزؤَ ؾْبم قط٦ت هتٗل١ ثِ آًْب ثبقس

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  276تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 نَضت زض سٌتَاًٖ ، هثبقس قط٦ت ؾْبم هزؤَ پٌزن ٥ٗ حسا٢ل آًْب ؾْبم هزؤَ ٦ِ اقربنٖ ٗب قرم» :زاضز ه٣طض هٖ 276هبزُ 

 اًٖبء اظ ثًٖٗ ٗب توبم ٗب ٘ؽٗض ٖلِ٘ ذَز ّعٌِٗ ثِ ٍ قط٦ت َطٜ اظ ٍ ثٌبم هسٗطٖبهل ٗب ٍ هسٗطُ تأّ٘ اًٖبء ٍ ٘ؽٗض ت٣ه٘ط ٗب ترلٝ

 ٘ؽٗض هح٧َه٘ت نَضت زض .٦ٌٌس هُبلجِ آًْب اظ ضا قط٦ت ثِ ٍاضزُ ذؿبضات ٦لِ٘ رجطاى ٍ ًوبٌٗس زَٖٕ ا٢بهِ هسٗطٖبهل ٍ هسٗطُ تأّ٘

 إ ّعٌِٗ ٍ ارطاء قط٦ت ًِٟٕ ث ح٧ن زازضؾٖ ّعٌِٗ پطزاذت ٍ قط٦ت ذؿبضات رجطاى ثِ هسٗطٖبهل ٗب هسٗطُ تأّ٘ اًٖبء اظ ٥ٗ ّط ٗب

٦ٌٌسگبى زَٖا، پطزاذت زض نَضت هح٧َه٘ت ا٢بهِ .قس ذَاّس هؿتطز ٍٕ ثِهح٧َم هجلٙ اظ قسُ پطزاذت زَٖٕ ٦ٌٌسُ ا٢بهِ َطٜ اظ ٦ِ

 «.ّب ٍ ذؿبضات ثط ْٖسُ آًبى اؾت٦ل٘ٔ ّعٌِٗ

 (1386)آظهَى    :االغَل ّاي زٍلتي ػلي ضطوت -109

 .الٝ( تبثٕ ٢بًَى تزبضت ّؿتٌس



 .ة( تبثٕ اؾبؾٌبهِ ٍ ٢َاً٘ي تأؾ٘ؽ ذَز ّؿتٌس

 .٢بًَى تزبضت ّؿتٌس د( تبثٕ اؾبؾٌبهِ ٍ ٢َاً٘ي تأؾ٘ؽ ٍ زض نَضت ؾ٧َت اٗي زٍ تبثٕ الٗحِ انالح ٢ؿوتٖ اظ

 .ز( تبثٕ اؾبؾٌبهِ ٍ ٢َاً٘ي تأؾ٘ؽ ٍ زض نَضت ؾ٧َت اٗي زٍ تبثٕ ٢بًَى تزبضت ّؿتٌس

 ؛ 1347اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت هػَب  300هكاتك هازُ   تاضس، غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 ٍ ٢َاً٘ي زض ٦ِ هَيَٖبتٖ ثِ ًؿجت ٣ٍٞ ٍ ثبقٌس هٖ ذَز اؾبؾٌبهِ ٍ ؾ٘ؽأت ٢َاً٘ي تبثٕ زٍلتٖ ّبٕ قط٦ت» :زاضز ه٣طض هٖ 300هبزُ 

 «.قًَس هٖ ٢بًَى اٗي ه٣طضات تبثٕ ًكسُ ش٦ط آًْب ّبٕ اؾبؾٌبهِ

 

 شرکت تا هسؤولیت هحذود :هثحث پانسدهن

 (1384)آظهَى    ّاي شيل ٍخَز زٍ ضطيه وافي است؟ تطاي تأسيس وسام يه اظ ضطوت -110

 ة( قط٦ت ؾْبهٖ ذبل   الٝ( قط٦ت ؾْبهٖ ٖبم

 ز( ّ٘چ٧سام   د( قط٦ت ثب هؿإٍل٘ت هحسٍز

 لاًَى تداضت؛  94تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 اظ ٥ٗ ّط ٍ قسُ تك٧٘ل تزبضتٖ اهَض ثطإ ًٟط چٌس ٗب زٍ ث٘ي ٦ِ اؾت قط٦تٖ هحسٍز ٍل٘تإهؿ ثب قط٦ت» :زاضز ه٣طض هٖ 94هبزُ 

 تْٗسات ٍ ٢طٍو ٍلإهؿ قط٦ت زض ذَز ؾطهبِٗ ه٘عاى تب ٣ٍٞ ثبقس قسُ ت٣ؿ٘ن ؾْبم ٢ُٗبت ٗب ؾْبم ثِ ؾطهبِٗ ا٧ٌِٗ ثسٍى قط٦بء

 «.اؾت قط٦ت

 (اتحبزِٗ -1387)آظهَى    .......زض ضطوت تا هسؤٍليت هحسٍز ضطواء ًسثت تِ لطٍؼ ٍ تؼْسات ضطوت  -111

 .ة( هؿإٍل٘ت ًؿجٖ زاضًس   .الٝ( هؿإٍل٘ت تًبهٌٖ زاضًس

 ز( ّ٘چ٧سام   .د( هؿإٍل٘ت هكتط٤ زاضًس

 لاًَى تداضت؛ 94تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز» گعيٌِ

زض  .تاضس هتؼْس تِ پطزاذت يه فمطُ سفتِ زض حك )ب( هي 1519ضطوت تا هسؤٍليت هحسٍز )الف( ثثت ضسُ تِ ضواضُ  -112

 (1389)آظهَى    غَضتي وِ زاضايي ضطوت وفاف پطزاذت سفتِ ضا ًسّس، وسام يه اظ هَاضز شيل غحيح است؟

 .ثبقٌس ثِ ًؿجت ؾْن الكط٦ِ ذَز هؿإٍل پطزاذت ٍرِ ؾٟتِ هٖالٝ( قط٦بء قط٦ت 

 .ة( قط٦بء قط٦ت ثِ ه٘عاى آٍضزُ ذَز ثبٗس ٍرِ ؾٟتِ ضا پطزاذت ًوبٌٗس

 .ثبقٌس د( هسٗطاى قط٦ت ثَُض تًبهٌٖ ثب قط٦ت هؿإٍل پطزاذت ٍرِ ؾٟتِ هٖ

 .گًَِ هؿإٍل٘تٖ زض ٢جبل پطزاذت ٍرِ ؾٟتِ ًرَاٌّس زاقت ز( قط٦بء قط٦ت ّ٘چ

 لاًَى تداضت؛ 94تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 (1380)آظهَى    :ضَز وِ ضطوت تا هسؤٍليت هحسٍز ٍلتي تطىيل هي -113

 .الٝ( پٌزبُ زضنس ؾطهبِٗ ٣ًسٕ، تأزِٗ قسُ ثبقس

 .ة( پٌزبُ زضنس ؾطهبِٗ ٣ًسٕ تأزِٗ ٍ ؾطهبِٗ ٚ٘ط٣ًسٕ ت٣َٗن ٍ تؿل٘ن قسُ ثبقس

 .الكط٦ِ ٚ٘ط٣ًسٕ ً٘ع ت٣َٗن ٍ تؿل٘ن قسُ ثبقس ؾْن د( توبم ؾطهبِٗ ٣ًسٕ تأزِٗ ٍ

 .ز( توبم ؾطهبِٗ ٣ًسٕ تأزِٗ قَز

 لاًَى تداضت؛  96هكاتك هازُ   تاضس، غحيح هي« ج»گعيٌِ 



 ٍ ٗنَت٣ ً٘ع ٚ٘ط٣ًسٕ الكط٦ِ ؾْن ٍ زِٗأت ٣ًسٕ ؾطهبِٗ توبم ٦ِ قَز هٖ تك٧٘ل ٢ٍتٖ هحسٍز ٍل٘تإهؿ ثب قط٦ت» :زاضز ه٣طض هٖ 96هبزُ 

 «.ثبقس قسُ تؿل٘ن

 (1382)آظهَى    ....:اگط توام سطهايِ ًمسي ضطوت تا هسؤٍليت هحسٍز تأزيِ ًگطزز،  -114

 .الٝ( قط٦ت ثبَل اؾت

 .اـ ضا پطزاذت ٧ًطزُ، هؿإٍل تأزِٗ آى اؾت الكط٦ِ ة( ٣ٍٞ قط٧ٖٗ ٦ِ ؾْن

 .د( قط٦ت ثبَل اؾت ٍ قط٦بء زض هَضز هجبلٙ پطزاذت ًكسُ، هؿإٍل٘ت تًبهٌٖ زاضًس

 .ثبقس الكط٦ِ ذَز ضا پطزاذت ٧ًطزُ ً٘ع هؿإٍل تأزِٗ آى هٖ ز( قط٦ت ثبَل اؾت ٍ قط٧ٖٗ ٦ِ ؾْن

 لاًَى تداضت؛  100ٍ  96تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 اؾت ؾب٢ٍ اٖتجبض زضرِ اظ ٍ ثبَل ثبقس قسُ تك٧٘ل 97ٍ  96 هَاز ذالٜطث ٦ِ هحسٍز ٍل٘تإهؿ ثب قط٦ت ّط» :زاضز ه٣طض هٖ 100هبزُ 

 «.ًساضًس ثُالى اٗي ثِ اؾتٌبز ح١ حبلج اقربل ه٣بثل زض قط٦بء ل٧٘ي

 (هط٦ع -1387)آظهَى    :حسالل لاًًَي ٍ همطض سطهايِ، تطاي تأسيس يه ضطوت تا هسؤٍليت هحسٍز -115

 .ة( ٥ٗ ه٘لَ٘ى ضٗبل اؾت   .الٝ( پٌذ ه٘لَ٘ى ضٗبل اؾت

 .ثٌٖ٘ ٦ٌس پ٘فز( ثِ ه٣ساضٕ ٦ِ اؾبؾٌبهِ     .د( هحسٍزٗتٖ ًساضز

 .تاضس غحيح هي« ز»گعيٌِ 

ّاي غيطًمسي زض ضطوت تا هسؤٍليت هحسٍز زض لثال اضراظ ثالث هسؤٍليت تؿاهٌي  الططوِ ضطواء ًسثت تِ ليوت سْن -116

 (1385)آظهَى    تاضس؟ زاضًس ٍ هطٍض ظهاى ًاضي اظ همطضات فَق چٌس سال پس اظ تاضيد تطىيل ضطوت هي

 ة( ّٟت     الٝ( پٌذ

 ز( پبًعزُ     د( زُ

 لاًَى تداضت؛  99ٍ  98هكاتك هَاز   تاضس، غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 اقربل ه٣بثل زض قسُ هٗ٘ي ٚ٘ط٣ًسٕ ّبٕ الكط٦ِ ؾْن ثطإ قط٦ت تك٧٘ل ح٘ي زض ٦ِ ٢٘وتٖ ثِ ًؿجت قط٦بء» :زاضز ه٣طض هٖ 98هبزُ 

 «.زاضًس تًبهٌٖ ٍل٘تإهؿ حبلج

 «.اؾت قط٦ت تك٧٘ل تبضٗد اظ ؾبل زُ ٠َٞ ه٣طضات اظ ًبقٖ زٖبٍٕ ظهبى هطٍض» :زاضز ه٣طض هٖ 99هبزُ 

 (1389)آظهَى    ؟تاضس ًويوسام ػثاضت غحيح  -117

 .ضٍظ ًرَاّس ثَز 60الٝ( هست اؾتٟبزُ اظ ح١ ت٣سم زض ذطٗس ؾْبم رسٗس زض اٞعاٗف ؾطهبِٗ قط٦تْبٕ ؾْبهٖ ٦وتط اظ 

ذبل حسا٦خط ٥ٗ زٍم ؾَز ذبلم ثِ ٌَٖاى پبزاـ هسٗطاى ّبٕ ؾْبهٖ ّبٕ ؾْبهٖ ٖبم حسا٦خط ٥ٗ زّن ٍ زض قط٦تة( زض قط٦ت

 .قَز هٌَٓض هٖ

 .ّبٕ ؾْبهٖ حسا٢ل زُ ضٍظ ٍ حسا٦خط چْل ضٍظ ذَاّس ثَزًبهِ هزوٕ ٖوَهٖ ٍ تبضٗد تك٧٘ل آى زض قط٦ت د( ٞبنلِ ث٘ي ًكط زَٖت

تِ ٢بًًَٖ هٌَٓض ًوبٗس تب ظهبًٖ ٦ِ ز( ّ٘أت هسٗطُ قط٦ت ؾْبهٖ ه٧لٝ اؾت ّط ؾبل ٥ٗ ث٘ؿتن اظ ؾَز ذبلم ضا ثِ ٌَٖاى اًسٍذ

 .اًسٍذتِ ٢بًًَٖ ثِ ٥ٗ زّن ؾطهبِٗ قط٦ت ثبلٙ گطزز

 .تاضس غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 (1383)آظهَى    گيطز؟ الططوِ زض ضطوت تا هسؤٍليت هحسٍز چگًَِ غَضت هي اًتمال سْن -118

 الٝ( ثب هَا٣ٞت ّ٘أت هسٗطُ



 ة( ٣ٍٞ ثب تٌٓ٘ن ؾٌس ضؾوٖ

 الكط٦ِ ؾْن د( ثب ْْطًَٗؿٖ زاضًسُ

 چْبضم ؾطهبِٗ ضا ً٘ع زاقتِ ثبقٌس ٍ تٌٓ٘ن ؾٌس ضؾوٖ ز( ثب هَا٣ٞت ا٦خطٗت قط٦بٖٗ ٦ِ ؾِ

 لاًَى تداضت؛  103ٍ  102تاضس، تا خوغ هَاز  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 زضآٗس ٚ٘طُ ٍ اؾن ثٖ ٗب ٍ اؾن ثب اظ اٖن اًت٣بل ٢بثل تزبضتٖ اٍضا٠ ق٧ل ثِ تَاًس ًوٖ قط٦بء الكط٦ِ ؾْن» :زاضز ه٣طض هٖ 102هبزُ 

 ٖسزٕ ا٦خطٗت ٍ ثَزُ آًْب ثِ هتٗل١ ؾطهبِٗ ضثٕ ؾِ الا٢ل ٦ِ قط٦بء اظ إٖسُ ضيبٗت ثب هگط ًوَز ٚ٘ط ثِ هٌت٣ل تَاى ًوٖ ضا الكط٦ِ ؾْن

 «.ثبقٌس زاقتِ ً٘ع

 «.ضؾوٖ ؾٌس هَرتِ ث هگط آهس ًرَاّس ثِ ٖول الكط٦ِ ؾْن اًت٣بل» :زاضز ه٣طض هٖ 103هبزُ 

 (1384)آظهَى     :الططوِ ضطوت تا هسؤٍليت هحسٍز هوىي ًيست هگط تا حػَل اوثطيت شيل سْناًتمال  -119

 الكط٦ِ الٝ( ا٦خطٗت ٖسزٕ نبحجبى ؾْن 

 ة( زاضًسگبى ث٘ف اظ ً٘وٖ اظ ؾطهبِٗ قط٦ت

 .د( ا٦خطٗت ٖسزٕ قط٦بء ٦ِ زاضإ ث٘ف اظ ؾِ ضثٕ ؾطهبِٗ قط٦ت ّن ثبقٌس

 .ث٘ف اظ ً٘وٖ اظ ؾطهبِٗ قط٦ت ّن ثبقٌسز( ا٦خطٗت ٖسزٕ قط٦بء ٦ِ زاضإ 

 لاًَى تداضت؛  102تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 (1391)آظهَى  زض ضطوت تا هسؤٍليت هحسٍز،تؼساز آضاي ّط ضطيه، ..... است وِ زض ضطوت زاضز ..... -120

          .تَاًس ذالٜ آى ضا ه٣طض ٦ٌس ٍ اؾبؾٌبهِ ًوٖ -الٝ( ثِ تٗساز ؾْوٖ

 .تَاًس ذالٜ آى ضا ه٣طض٦ٌس ٍ اؾبؾٌبهِ ًوٖ -ًؿجت ؾْوٖ ة( ثِ

        .هگط زض اؾبؾٌبهِ تطت٘ت زٗگطٕ ه٣طض قسُ ثبقس -د( ثِ تٗساز ؾْبهٖ

  .هگط زض اؾبؾٌبهِ تطت٘ت زٗگطٕ ه٣طض قسُ ثبقس -ز( ثِ ًؿجت ؾْوٖ

 لاًَى تداضت؛ 107هكاتك هازُ  .تاضسغحيح هي« ز»گعيٌِ 

ط ٥ٗ اظ قط٦بء ثِ ًؿجت ؾْوٖ ٦ِ زض قط٦ت زاضز زاضإ ضإٔ ذَاّس ثَز هگط ا٧ٌِٗ  اؾبؾٌبهِ تطت٘ت زٗگطٕ ّ»زاضز: ه٣طض هٖ 107هبزُ 

 «.ه٣طض زاقتِ ثبقس

 (1385)آظهَى    ؟ًيستاًس العاهي  ّايي وِ تا حسالل تؼساز ضطواء تطىيل ضسُ ٍخَز تاظضس زض چِ ضطوت -121

 هحسٍزة( قط٦ت ثب هؿإٍل٘ت    الٝ( قط٦ت ؾْبهٖ ذبل

 ز( قط٦ت تٗبًٍٖ   د( قط٦ت ؾْبهٖ ٖبم

 لاًَى تداضت؛  109هكاتك هازُ   تاضس، غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 تأّ٘ ٍ ثَزُ ًٓبض تأّ٘ زاضإ ثبٗس ثبقس ًٟط زٍاظزُ اظ ث٘ف آى قط٦بء ٖسُ ٦ِ هحسٍز ٍل٘تإهؿ ثب قط٦ت ّط» :زاضز ه٣طض هٖ 109هبزُ 

 اَوٌ٘بى ٍ ٦طزُ تح١٘٣ قسى اًتربة اظ ثٗس ثالٞبنلِ ثبٗس ًٓبض ّ٘أت .زّس تك٧٘ل ضا قط٦بء ٖوَهٖ هزوٕ هطتجِ ٥ٗ ؾبلٖ الا٢ل هعثَض

 زَٖت الٗبزُ ٠َٞ ٖوَهٖ هزوٕ ا٣ًٗبز ثطإ ضا قط٦بء تَاًس هٖت ًٓبض تأّ٘ .اؾت قسُ ضٖبٗت 97ٍ 96 هَاز زؾتَض ٦ِ ٦ٌس حبنل

 «.قس ذَاّس ضٖبٗت ً٘ع هحسٍز ٍل٘تإهؿ ثب ّبٕ قط٦ت هَضز زض 170 ٍ 168، 167، 165 هَاز ه٣طضات .ًوبٗس

  ًٟط ثبقس ثبٗس زاضإ  12زض قط٦ت ثب هؿإٍل٘ت هحسٍز ثب حسا٢ل قط٦بء، العاهٖ ثِ ٍرَز ثبظضؼ ً٘ؿت ٍ اگط ٖسُ قط٦بء ث٘كتط اظ

 .ّ٘أت ًٓبض ثبقس



هداظ تِ اًدام ػول  ءهسيط يه ضطوت تا هسؤٍليت هحسٍز وِ تِ هَخة اساسٌاهِ، تسٍى تػَية هدوغ ػوَهي ضطوا -122

حمَلي تيص اظ پاًػس هيليَى ضيال ًثَزُ است، تاػث اًؼماز لطاضزازي تِ ًوايٌسگي اظ ضطوت تؼْس تِ پطزاذت هثلغ يه هيلياضز 

)آظهَى   ضيال ًوَزُ است:

1390) 
 .قط٦ت زض ثطاثط هتْٗسلِ ّ٘چ هؿإٍل٘تٖ ًساضزالٝ( 

 .ثبقس هٖهسٗطٖبهل قرهبً هؿإٍل پطزاذت هجلٙ هَضز تْٗس ة( 

 .قط٦ت ًؿجت ثِ ٦ل هجلٙ ٢طاضزاز زض ثطاثط هتْٗسلِ هؿإٍل پطزاذت اؾتد( 

  .قط٦ت تب ه٘عاى پبًهس ه٘لَ٘ى ضٗبل هؿإٍل ثَزُ ٍ ًؿجت ثِ هبظاز آى هٗبهلِ ٚ٘طًبٞص اؾتز( 

 .تاضسغحيح هي« ز»گعيٌِ 

 

 شرکت تضاهنی :هثحث شانسدهن

 (1385)آظهَى    ......الططوِ ذَز ضا تِ زيگطي هٌتمل وٌس هگط تا ضؾايت  تَاًس سْن ّاي ًسثي ّيچ يه اظ ضطواء ًوي زض ضطوت -123

 ة( زٍ ؾَم قط٦بء    الٝ( ٥ٗ ؾَم قط٦بء

 ز( توبم قط٦بء    د( ا٦خطٗت قط٦بء

 لاًَى تداضت؛  185ٍ  123تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 «.قط٦بء توبم ضيبٗت ثِ هگط ٦ٌس هٌت٣ل زٗگطٕ ثِ ضا ذَز ؾْن تَاًس ًوٖ قط٦بء اظ ّ٘چ٥٘ تًبهٌٖ قط٦ت زض» :زاضز ه٣طض هٖ 123هبزُ 

 «.اؾتالطٖبِٗ ً٘ع الظم ًؿجٖ قط٦ت هَضز زض 123 ٍ 122، 121، 120، 119، 118 هبزُ زؾتَض» :زاضز ه٣طض هٖ 185هبزُ 

 (1386)آظهَى    :الططوِ زض ضطوت تؿاهٌي اًتمال سْن -124

 .پصٗط اؾت الٝ( ثب ضيبٗت ا٦خطٗت قط٦بء اه٧بى

 .پصٗط اؾت ة( ثب ضيبٗت ث٘ف اظ ًهٝ قط٦بء اه٧بى

 .پصٗط اؾت د( ثب ضيبٗت زٍؾَم اظ قط٦بء اه٧بى

 .پصٗط اؾت  ز( ثب ضيبٗت توبم قط٦بء اه٧بى

 لاًَى تداضت؛  123تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 ّاي ظيط، ضؾايت توام ضطواء تطاي اًتمال سْن يىي اظ ضطواء تِ زيگطي، ؾطٍضت لاًًَي زاضز؟ ضطوتيه اظ  زض وسام -125

 (هط٦ع -1387)آظهَى            
 ة( قط٦ت ثب هؿإٍل٘ت هحسٍز   الٝ( قط٦ت ؾْبهٖ ذبل

 ز( قط٦ت تًبهٌٖ   د( قط٦ت ؾْبهٖ ٖبم

 لاًَى تداضت؛ 123تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 (1380)آظهَى  تَاًس تِ ضطواء تطاي ٍغَل قلة ذَز هطاخؼِ وٌس؟ ّاي تؿاهٌي ٍ ًسثي آيا قلثىاض ضطوت هي ضطوتزض  -126

 .تَاًس ثِ ّط ٦سام اظ قط٦بء هطارِٗ ًوبٗس الٝ( ٢جل اظ اًحالل قط٦ت هٖ

 .ة( ٢جل اظ اًحالل قط٦ت ح١ هطارِٗ ثِ قط٦بء ضا ًساضز

 .تَاًس ثطإ ٍنَل َلت ذَز ثِ ثًٖٗ اظ قط٦بء قط٦ت هطارِٗ ٦ٌس هٖد( تب ظهبًٖ ٦ِ قط٦ت هٌحل ًكسُ، 

 .تَاًس ثِ قط٦ت ٍ قط٦بء تَأهبً هطارِٗ ًوبٗس ز( هٖ

 لاًَى تداضت؛ 187ٍ  124تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي« ب»گعيٌِ 



، اًحالل اظ پؽ ٍ آٗس ٖول ِث قط٦ت ذَز اظ ثبٗس آى ٢طٍو هُبلجِ ًكسُ هٌحل تًبهٌٖ قط٦ت ٦ِ هبزام» :زاضز ه٣طض هٖ 124هبزُ 

 « ...ٍ ٦ٌٌس ضرَٔ آًْب توبم ثِ ٗب ٍ ثرَاٌّس ٦ِ قط٦بء اظ ٥ٗ ّط ثِ ذَز هُبلجبت ٍنَل ثطإ سٌتَاً هٖ قط٦ت َلج٧بضاى

 اًحالل اظ پؽ ٣ٍٞ .آٗس ٖولِ ث قط٦ت ذَز اظ ثبٗس آى ٢طٍو هُبلجِ ًكسُ هٌحل ًؿجٖ قط٦ت ٦ِ هبزام» :زاضز ه٣طض هٖ 187هبزُ 

 «.س٦ٌٌ هطارِٗ قط٦بء ٞطز ٞطز ثِ ٠َٞ هبزُ ضٖبٗت ثب تَاًٌس هٖ َلج٧بضاى

 زهطچ٘لٖ، ز٦تطهحوّس،  .تَاًٌس ثِ قط٦بء هطارِٗ ٦ٌٌسّب، َلج٧بضاى ثٗس اظ اًحالل قط٦ت هٖثب تَرِ ثِ انَل هؿلن ح٠َ٣ قط٦ت(

 (٢345بًَى تزبضت زض ًٓن ح٢َ٣ٖ ٦ًٌَٖ، نٟحٔ 

 (1383)آظهَى  :زاضايي ضطوت تطاي پطزاذت لطٍؼ آى وفايت ًىٌس، قلثىاضاى ّطگاُ ضطوت تؿاهٌي هٌحل ضَز ٍ -127

 .الٝ( تب ٌّگبم پطزاذت َلت، َلج٧بضاى قرهٖ قط٦بء ح١ هطارِٗ ثِ آًْب ضا ًساضًس

 .تَرِ ثِ ٍرَز ٗب ٖسم ٍرَز َلج٧بض قرهٖ ة( ّط قط٧ٖٗ ثِ ه٘عاى ؾْن ذَز زض قط٦ت، هؿإٍل اؾت، ثٖ

 .ذَز ضا اظ قط٥ٗ يبهي هُبلجِ ٦ٌٌس ٍ زض اٗي هَضز ثط َلج٧بضاى قرهٖ قط٦بء ح١ ت٣سم زاضًسد( ح١ زاضًس ث٣ِ٘ َلت 

 .ز( ح١ زاضًس َلت ذَز ضا اظ قط٦بء يبهي هُبلجِ ٦ٌٌس ٍ زض اٗي هَضز ثط َلج٧بضاى قرهٖ قط٦بء ح١ ت٣سم ًساضًس

 لاًَى تداضت؛  126تاضس، هكاتك لسوت اذيط هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 قرهٖ َلج٧بضاى اظ ّ٘چ٥٘ ًكسُ زِٗأت آى ٖٗزاضا اظ قط٦ت ٢طٍو ٦ِ هبزام قَز هٌحل تًبهٌٖ قط٦ت ّطگبُ» :زاضز ه٣طض هٖ 126هبزُ 

 َلت ث٣ِ٘ زاضًس ح١ قط٦ت َلج٧بضاى ٧ًٌس ٦ٟبٗت آى ٢طٍو پطزاذت ثطإ قط٦ت زاضاٖٗ اگط .زاقت ًرَاّس زاضاٖٗ آى زض ح٣ٖ قط٦بء

 ًرَاٌّس ت٣سم ح١ قط٦بء قرهٖ َلج٧بضاى ثط قط٦ت َلج٧بضاى هَضز اٗي زض ٍلٖ ٦ٌٌس هُبلجِ يبهي قط٦بء ٞطز ٞطز ٗب توبم اظ ضا ذَز

 «.زاقت

 (1383)آظهَى    وسام ػثاضت غحيح است؟ -128

 .الٝ( ٍضق٧ؿتگٖ قط٦ت ًؿجٖ هالظهِ ٢بًًَٖ ثب ٍضق٧ؿتگٖ قط٦بء آى زاضز

 .ًساضز ة( ٍضق٧ؿتگٖ قط٦ت ًؿجٖ هالظهِ ٢بًًَٖ ثب ٍضق٧ؿتگٖ قط٦بء آى

 .د( ٍضق٧ؿتگٖ ثًٖٗ اظ قط٦بء قط٦ت تًبهٌٖ هالظهِ ٢بًًَٖ ثب ٍضق٧ؿتگٖ قط٦ت زاضز

 .ز( ٍضق٧ؿتگٖ قط٦ت ًؿجٖ ثط ذالٜ قط٦ت تًبهٌٖ هالظهِ ٢بًًَٖ ثب ٍضق٧ؿتگٖ قط٦بء آى زاضز

 لاًَى تداضت؛  189ٍ  128تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 ثب ٢بًًَٖ هالظهِ قط٦بء اظ ثًٖٗ ٍضق٧ؿتگٖ ٍ قط٦بء ٍضق٧ؿتگٖ ثب ٢بًًَٖ هالظهِ قط٦ت ٍٖضق٧ؿتگ» :زاضز ه٣طض هٖ 128هبزُ 

 «.ًساضز قط٦ت ٍضق٧ؿتگٖ

 ً٘ع ًؿجٖ ّبٕقط٦ت زض 136تب  127 هَاز ٍ (.آًْبؾت ؾطهبِٗ ًؿجت ثِ ٦ِ قط٦بء ٍل٘تإهؿ رع) 126 هبزُ هٟبز» :زاضز ه٣طض هٖ 189هبزُ 

 «.اؾت ربضٕ

 (1391)آظهَى ؟وسام ػثاضت غحيح است  -129

  .ّبٕ تًبهٌٖ تبرط ّؿتٌس ٍ هكوَل ه٣طضات ٍضق٧ؿتگٖ ً٘ع ّؿتٌس الٝ( قط٦ت

 .ّبٕ تًبهٌٖ تبرط ً٘ؿتٌس ٍ اظ قوَل ه٣طضات ٍضق٧ؿتگٖ ً٘ع ذبضد ّؿتٌس ة( قط٦ت

 .ّبٕ تًبهٌٖ تبرط ّؿتٌس اهب اظ قوَل ه٣طضات ٍضق٧ؿتگٖ ذبضد ّؿتٌس د( قط٦ت

 .ّبٕ تًبهٌٖ ٦ِ هَئَ آًْب تزبضٕ اؾت، هكوَل ه٣طضات ٍضق٧ؿتگٖ ّؿتٌس اهب قط٦ت ّبٕ تًبهٌٖ، تبرط ً٘ؿتٌس ز( قط٦ت

 لاًَى تداضت؛ 412ٍ  20ٍ  3هكاتك هَاز  .تاضسغحيح هي« الف»گعيٌِ 



 :قَز ّب تزبضتٖ هحؿَة هٖثِ اٖتجبض تبرط ثَزى هتٗبهل٘ي ٗب ٧ٖٗ اظ آى :هٗبهالت شٗل -3هازُ

 .ّبٍ نطاٞبى ٍ ثب٥ً ٦لِ٘ هٗبهالت ث٘ي تزبض ٍ ٦ؿجِ -1

 .ًوبٗس ٦لِ٘ هٗبهالتٖ ٦ِ تبرط ثب ٚ٘ط تبرط ثطإ حَائذ تزبضتٖ ذَز هٖ -2

 .ًوبٗس٦لِ٘ هٗبهالتٖ ٦ِ ارعاء ٗب ذسهِ ٗب قبگطز تبرط ثطإ اهَض تزبضتٖ اضثبة ذَز هٖ -3

 .ّبٕ تزبضت٦ٖلِ٘ هٗبهالت قط٦ت -4

 :قط٦ت ّبٕ تزبضتٖ ثط ّٟت ٢ؿن اؾت -20هازُ

 .ؾْبهٖقط٦ت  -1

 .قط٦ت ثب هؿإٍل٘ت هحسٍز -2

 .قط٦ت تًبهٌٖ -3

 .قط٦ب هرتلٍ ٚ٘طؾْبهٖ -4

 .قط٦ت هرتلٍ ؾْبهٖ -5

 .قط٦ت ًؿجٖ -6

 .قط٦ت تٗبًٍٖ تَل٘س ٍ ههطٜ -7

ح٧ن ٍضق٧ؿتگٖ  .قَز ٍضق٧ؿتگٖ تبرط ٗب قط٦ت تزبضتٖ زض ًت٘زِ ت٢َٝ اظ تأزِٗ ٍرَّٖ ٦ِ ثط ْٖسُ اٍؾت حبنل هٖ -412هازُ

 .تَاى نبزض ًوَزالَٟت زض حبل ت٢َٝ ثَزُ تب ٥ٗ ؾبل ثٗس اظ هط٨ اٍ ً٘ع هٖتبرطٕ ضا ٦ِ ح٘ي

 

 شرکت هختلظ سهاهی :هثحث هفذهن

 (1380)آظهَى    :زض ضطوت هرتلف سْاهي، ضطيه ؾاهي وسي است وِ -130

 .٢طٍو قط٦ت اؾتالٝ( ثسٍى آى ٦ِ ؾطهبِٗ اٍ ثِ نَضت ؾْبم زض ً٘بهسُ هؿإٍل پطزاذت ٦لِ٘ 

 .ة( ؾطهبِٗ اٍ ثِ نَضت ؾْبم زضآهسُ ٍ ذبضد اظ ؾطهبِٗ ذَز ّ٘چ هؿإٍل٘تٖ ًساضز

 .د( ؾطهبِٗ اٍ ثِ نَضت ؾْن زض ً٘بهسُ ٍ ذبضد اظ ؾطهبِٗ ذَز ّ٘چ هؿإٍل٘تٖ ًساضز

 .ثبقس هسُ ٍ اٍ هؿإٍل پطزاذت ٦لِ٘ ٢طٍو قط٦ت هٖز( ؾطهبِٗ اٍ ثِ نَضت ؾْبم زضآ

 لاًَى تداضت؛  162تاضس، هكاتك لسوت اذيط هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

قط٥ٗ يبهي ٦ؿٖ اؾت ٦ِ ؾطهبِٗ اٍ ثِ نَضت ؾْبم زضً٘بهسُ ٍ هؿإٍل ٦لِ٘ ٢طٍيٖ اؾت ٦ِ هو٧ي  ...» :زاضز ه٣طض هٖ 162هبزُ 

 «...اؾت ٖالٍُ ثط زاضاٖٗ قط٦ت پ٘سا ٦ٌس

 

 شرکت نسثی :هثحث هجذهن

 (1385)آظهَى    :ضطوت ًسثيهسؤٍليت ضطواء زض  -131

 .اًس إ اؾت ٦ِ زض قط٦ت آٍضزُ الٝ( ثِ ه٘عاى ؾطهبِٗ

 .ة( تًبهٌٖ اؾت ٍ ّط ٥ٗ اظ قط٦بء هؿإٍل پطزاذت توبم ثسّٖ قط٦ت ذَاٌّس ثَز

 .ثبقس إ ٦ِ زض قط٦ت آٍضزُ هؿإٍل پطزاذت زَٗى قط٦ت هٖ د( ّط قط٥ٗ ٣ٍٞ ثِ ًؿجت ؾطهبِٗ

 .٦ٌس زاضًس ٍ ه٘عاى هؿإٍل٘ت آًبى ضا زازگبُ تٗ٘٘ي هٖز( ٦لِ٘ قط٦بء هؿإٍل٘ت هسًٖ 



 لاًَى تداضت؛  183تاضس، هكاتك هازُ   غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 ٍ تك٧٘ل ًٟط چٌس ٗب زٍ ث٘ي هرهَل اؾن تحت زض تزبضتٖ اهَض ثطإ ٦ِ اؾت قط٦تٖ ًؿجٖ قط٦ت» :زاضز ه٣طض هٖ 183هبزُ 

 «.گصاقتِ قط٦ت زض ٦ِ اؾت إ ؾطهبِٗ ًؿجت ثِ قط٦بء اظ ٥ٗ ّط ٍل٘تإهؿ

 (1386)آظهَى  :هسؤٍليت ضطواء زض ضطوت ًسثي -132

 .ة( ًؿجٖ ٍ ًبهحسٍز اؾت  .الٝ( هحسٍز ثِ ؾطهبِٗ آًْب اؾت

 .ز( تًبهٌٖ اؾت   .د( ًؿجٖ ٍ هحسٍز اؾت

 لاًَى تداضت؛  186ٍ  183تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

ًؿجٖ ثطإ تأزِٗ توبم ٢طٍو قط٦ت ٦بٖٞ ًجبقس ّط ٥ٗ اظ قط٦بء ثِ ًؿجت ؾطهبِٗ ٦ِ زض اگط زاضاٖٗ قط٦ت » :زاضز ه٣طض هٖ 186هبزُ 

 «.٢طٍو قط٦ت اؾت  قط٦ت زاقتِ هؿئَل تأزِٗ

  ّاي تؿاهٌي ٍ ًسثي اظ ّط خْت تاتغ لَاػس يىساًٌس هگط اظ خْت: ضطوت -133

 تٗساز هسٗطاىة(    ءتٗساز قط٦بالٝ( 

 ّط ؾِ هَضزز(    بءه٘عاى هؿإٍل٘ت قط٦د( 

 لاًَى تداضت؛ 189ٍ  185هكاتك هَاز  .تاضسغحيح هي« ج»گعيٌِ 

 .الطٖبِٗ اؾتً٘ع الظم ًؿجٖ قط٦ت هَضز زض 118،119،120،121،122ٍ123 هبزُ زؾتَض -185هبزُ 

 .اؾت ربضٕ ً٘ع ًؿجٖ ّبٕقط٦ت زض 136تب  127 هَاز ٍ (آًْبؾت ٔؾطهبٗ ًؿجت ثِ ٦ِ قط٦بء هؿئَل٘ت رع) 126 هبزُ هٟبز -189هبزُ 

 (اتحبزِٗ -1387)آظهَى     ....اگط ضطيه خسيسي تؼٌَاى ضطيه ؾاهي ٍاضز ضطوت ًسثي ضَز، هسؤٍليت ٍي  -134

  .الٝ( هكتط٤ اؾت

 .ة( تًبهٌٖ ٍ ًبهحسٍز اؾت

  .د( ًؿجٖ ٍ تًبهٌٖ اؾت

 .إ اؾت ٦ِ ثِ قط٦ت آٍضزُ اؾتز( ثِ اًساظُ ؾطهبِٗ

 لاًَى تداضت؛  188تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 گصاضز هٖ قط٦ت زض ٦ِ إؾطهبِٗ ًؿجت ثِ قَز زاذل هَرَزٕ ًؿجٖ قط٦ت زض يبهي قط٥ٗ ٌَٖاىِ ث ّط٦ؽ» :زاضز ه٣طض هٖ 188هبزُ 

 ٢طاض .ثبقس ًكسُ ٗب ثبقس قسُ زازُ تٛ٘٘طٕ قط٦ت اؾن زض ا٧ٌِٗ اظ اٖن زاقتِ اٍ ٍضٍز اظ ٢جل قط٦ت ٦ِ ثَز ذَاّس ّن ٢طٍيٖ ٍلإهؿ

 «.ًساضز احط حبلج اقربل ثِ ًؿجت تطت٘ت اٗي ثطذالٜ قط٦بء

ًوايس. زض ايي غَضت ًسثت تِ هكالثاتي وِ  هٌتمل هي« ب»الططوِ ذَز زض يه ضطوت ًسثي ضا تِ ضرع  سْن« الف»ضرع  -135

 (1391)آظهَى  اًس ... الططوِ اظ ضطوت زاضتِ اضراظ ثالث لثل اظ ًمل ٍ اًتمال سْن

 .هؿإٍل٘تٖ ًساضًس« ة»ٍ « الٝ»الٝ( 

  .ثب ؾبٗط قط٦ب هتٌبؾجبً هؿإٍل اؾت« ة»ة( ٣ٍٞ 

 .ثب ؾبٗط قط٦ب هتٌبؾجبً هؿإٍل اؾت« الٝ»د( ٣ٍٞ 

 .الكط٦ِ هَئَ اًت٣بل هؿإٍل ّؿتٌس هتًبهٌبً ثِ ًؿجت ؾْن« ة»ٍ « الٝ»ز( 

 لاًَى تداضت؛ 188هكاتك هازُ  .تاضسغحيح هي« ب»گعيٌِ 

 زض غَضت ٍضضىستگي ضطوت ًسثي: -136



 .ً٘ع ٍضق٧ؿتِ اٖالم ذَاٌّس قس ءقط٦بالٝ( 

 .ٍرَز ًساضز ءهُل٣بً اه٧بى ٍضق٧ؿتگٖ قط٦بة( 

  .زض ذبضد اظ قط٦ت تبرط ثبقٌس اه٧بى نسٍض ح٧ن ٍضق٧ؿتگٖ آًبى ٍرَز زاضز ء٦ِ قط٥ٗ ٗب قط٦ب تحت قطاٍٗ ذبل زض نَضتٖد( 

 .نح٘ح اؾت دٍ  ةگعٌِٗ ز( 

 .تاضسغحيح هي« ج»گعيٌِ 

 

 های تعاونی تولیذ و هصرفشرکت :هثحث نوزدهن

 (1382)آظهَى    :ّط ػؿَ زض ضطوت تؼاًٍي -137

 .الٝ( ثِ ًؿجت ؾْبم ذَز، ح١ ضإٔ زاضز

 .ة( ثسٍى زض ًٓط گطٞتي ه٘عاى ؾْن، ٣ٍٞ زاضإ ٥ٗ ضإٔ اؾت

 .ح١ ضإٔ ًساقتِ ثبقسثٌٖ٘ اؾبؾٌبهِ، هو٧ي اؾت  د( زض نَضت پ٘ف

 .تَاًس اظ زاقتي ح١ ضإٔ هحطٍم گطزز ز( زض نَضت تهَٗت هزوٕ ٖوَهٖ، هٖ

لاًَى ترص تؼاًٍي التػاز خوَْضي اسالهي ايطاى هػَب  35لاًَى تداضت ٍ هازُ  194تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 ؛ 1370

 حسا٢ل قَز تك٧٘ل ؾْبهٖ قط٦ت انَلهُبث١  ههطٜ ٗب تَل٘س تٗبًٍٖ قط٦ت ٦ِ نَضتٖ زض» :زاضز ٢بًَى تزبضت ه٣طض هٖ 194هبزُ 

 «.ثبقس زاقتِ ٕأض ٥ٗ اظ ث٘ف ٖوَهٖ هزوٕ زض تَاًٌس ًوٖ قط٦بء اظ ٥ّٗ٘چ ٍ ثَز ذَاّس ضٗبل زُ ؾْبم ٢ُٗبت ٗب ؾْبم

زض حسٍز اٗي ٢بًَى(،  زض اؾبؾٌبهِ )الٗبزُ ثِ هٌَٓض تٛ٘٘ط هَاز  هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ» :زاضز٢بًَى ثرف تٗبًٍٖ ا٢تهبز ه٣طض هٖ 35هبزُ 

 .گطزز هسٗطُ ٍ اًحالل ٗب ازٚبم تٗبًٍٖ تك٧٘ل هٖ  گ٘طٕ ًؿجت ثِ ٖعل ٗب ٢جَل اؾتٟٗبٕ ّ٘أت تهو٘ن

الٗبزُ ثٌب ثِ ت٣بيبٕ ٦تجٖ حسا٢ل ٥ٗ ؾَم اًٖبء تٗبًٍٖ ٍ ٗب ا٦خطٗت هُل١ اًٖبء ّ٘أت هسٗطُ ٍ ٗب  هزوٕ ٖوَهٖ ٠َٞ -1 تجهطُ

ّبٕ زاضإ ث٘ف اظ پبًهس ًٟط ًَٖ زض نَضتٖ زض تٗبًٍٖ .قَز ؾَم اًٖبء ٦ل هزوٕ تك٧٘ل هٖ ى ثب حًَض حسا٢ل زٍثبظضؾب  ثبظضؼ ٗب

 .تك٧٘ل ًكَز، ثبض زٍم ثب ًهٝ ثِ ٖالٍُ ٥ٗ ضؾو٘ت ذَاّس زاقت  ٦ِ ثبض اٍل ثب زٍ ؾَم اًٖبء

الٗبزُ ا٢سام ًٌوبٗس، ٍظاضت تٗبٍى  وٕ ٖوَهٖ ٠َٞهبُ ًؿجت ثِ تك٧٘ل هززض نَضتٖ ٦ِ ّ٘أت هسٗطُ ْطٜ هست حسا٦خط ٥ٗ -2تجهطُ 

 «.ًوبٗس تك٧٘ل هزوٕ ٖوَهٖ ا٢سام هٖ  ًؿجت ثِ

 

 هادر تصفیه اهور شرکت :هثحث تیستن

 (1381)آظهَى     .......چٌاًچِ ضطوت تا هسؤٍليت هحسٍز هٌحل گطزز، تػفيِ اهَض آى، زض وليِ هَاضز تِ ػْسُ  -138

 .الٝ( هسٗطاى اؾت

 .اهَض ٍضق٧ؿتگٖ اؾت ة( ازاضُ تهِٟ٘

 .٦ٌٌس إ اؾت ٦ِ قط٦بء تٗ٘٘ي هٖ د( هسٗط تهِٟ٘

 .ز( هسٗطاى اؾت هگط آى ٦ِ اؾبؾٌبهِ ٗب قط٦بء تطت٘ت زٗگطٕ اتربش ًوَزُ ثبقٌس

 لاًَى تداضت؛  213تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 



 ْٖسُِ ث تهِٟ٘ اهط، تٗبًٍٖ ّبٕقط٦ت ٍ هحسٍز ٍل٘تإهؿ ثب ّبٕقط٦ت ٍ ؾْبهٖ ّبٕقط٦ت زض» :زاضز ه٣طض هٖ 213هُبث١ هبزُ 

 «.ثبقس زاقتِ ه٣طض زٗگطٕ تطت٘ت قط٦ت ٖوَهٖ هزوٕ ا٦خطٗت ٗب اؾبؾٌبهِ آ٧ًِ هگط اؾت قط٦ت هسٗطاى

 

 همررات هختلفه :هثحث تیست و یکن

هصوَض زض لاًَى تداضت ّاي  چٌاًچِ ضطوتي زض ايطاى تطىيل ٍ تا اضتغال تِ اهَض تداضتي ذَز ضا تِ غَضت يىي اظ ضطوت -139

 (1385)آظهَى    :زض ًياٍضز

  .قَز الٝ( قط٦ت تًبهٌٖ هحؿَة هٖ

 .قَز ة( قط٦ت ثب هؿإٍل٘ت هحسٍز هحؿَة هٖ

   .قَز د( قط٦ت هسًٖ هحؿَة هٖ

 .ز( قط٦ت ثبَل اؾت

 لاًَى تداضت؛  220تاضس، هكاتك غسض هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 نَضتِ ث ضا ذَز تزبضتٖ اهَض ثِ اقتٛبل ثب ٍ قَز تك٧٘ل آتِ٘ زض ٗب زاقتِ ٍرَز ٞٗالً ٦ِ اٗطاًٖ قط٦ت ّط» :زاضز ه٣طض هٖ 220هبزُ 

 ٍ قسُ هحؿَة تًبهٌٖ قط٦ت ًٌوبٗس ٖول قط٦ت آى ثِ هطثٌَ ه٣طضات هُبث١ ٍ زضً٘بٍضزُ ٢بًَى اٗي زض هص٦َض ّبٕقط٦ت اظ ٧ٖٗ

 ثط ٦ِ ذبضرٖ قط٦ت ّط ٍ ٢بًَى اٗي زض هص٦َض اٗطاًٖ تزبضتٖ قط٦ت ّط گطزز هٖ ارطا آى هَضز زض تًبهٌٖ قط٦تْبٕ ثِ ضارٕ اح٧بم

 ٍ ذُٖ ًكطٗبت ٍ اٖالًبت ٍ ّبحؿبة نَضت ٍ اؾٌبز ٦لِ٘ ثبٗس اؾت حجت ثِ ه٧لٝ 1310 ذطزازهبُ ههَة ّبقط٦ت حجت ٢بًَى َج١

 ّعاض زٍ تب زٍٗؿت اظ ٣ًسٕ رعإ ثِ هح٧َم اال ٍ ضؾ٘سُ حجت ثِ اٗطاى زض ًوطُ چِ تحت زض ٦ِ ًوبٗس تهطٗح اٗطاى زض ذَز چبپٖ ٗب

 «.قسُ ه٣طض حجت ٖسم ثطإ ّبقط٦ت حجت ٢بًَى زض ٦ِ اؾت هزبظاتٖ ثط ٖالٍُ هزبظات اٗي .قس ذَاّس ضٗبل

  ٔ476ضرَٔ ٦ٌ٘س ثِ زهطچ٘لٖ، ز٦تطهحوّس، ٢بًَى تزبضت زض ًٓن ح٢َ٣ٖ ٦ًٌَٖ، نٟح. 

ّاي هصوَض زض لاًَى تداضت زضًياٍضز  ذَز ضا تِ غَضت يىي اظ ضطوتچٌاًچِ ضطوتي تداضي تطىيل ضَز ٍ اهَض تداضتي  -140

 (1388)آظهَى    تاتغ چِ همطضاتي است؟

 .ّبٕ ؾْبهٖ ذبل اؾت الٝ( تبثٕ ه٣طضات قط٦ت

 .ة( تبثٕ ه٣طضات ٢بًَى هسًٖ اؾت

 .قَز ّبٕ تًبهٌٖ اؾت ٍ قط٦ت تًبهٌٖ هحؿَة هٖ د( تبثٕ اح٧بم ضارٕ ثِ قط٦ت

 .ّبٕ ٢بًًَٖ ًجبقس قط٦ت اؾت ّطچٌس هٌُج١ ثب ّ٘چ٥٘ اظ قط٦تز( تبثٕ اؾبؾٌبهِ 

 لاًَى تداضت؛  220تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 

 صورت ترات :هثحث تیست و دوم

 (1392)آظهَى است؟ غحيح گعيٌِ وسام تطات غسٍض ٌّگام تِ ػليِ هحال اظ تطات وٌٌسُ غازض ًثَزى قلثىاض اثط هَضز زض -141

 .آٗس ثَرَز ثٗساً َلت ا٧ٌِٗ هگط گطززهٖ ؾٌس اظ ثطات ٌَٖاى ؾلت هَرتالٝ( 

 .گطززًوٖ ؾٌس اظ ثطات ٌَٖاى ؾلت هَرتة( 

 .گطززهٖ ؾٌس اظ ثطات ٌَٖاى ؾلت هَرتد( 

 .گطززهٖ ؾلت ؾٌس اظ ثطات ٌَٖاى زاضًسُ، آگبّٖ نَضت زض ٣ٍٞز( 



 لاًَى تداضت؛ 223تاضس. هكاتك هازُ غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 (1389)آظهَى    ؟تاضس ًويزضذػَظ هثلغ تطات وسام ػثاضت غحيح  -142

 .الٝ( زض ذهَل تٗبضو ه٘بى هجلٙ ثِ حطٍٜ ٍ ض٢ن، هجلٙ ٦وتط هال٤ اؾت

 .ة( ٖسم ٢٘س هجلٙ ثطات هَرت ذطٍد ؾٌس اظ قوَل اؾٌبز تزبضٕ اؾت

 .د( ٖسم ٢٘س هجلٙ ثطات ثب حطٍٜ هَرت ذطٍد ؾٌس اظ قوَل اؾٌبز تزبضٕ ً٘ؿت

 .ذهَل تٗبضو ه٘بى هجلٙ ثِ حطٍٜ ٍ هجلٙ ثِ ض٢ن، هجلٙ ش٦ط قسُ ثِ حطٍٜ هال٤ اؾت ز( زض

 لاًَى تداضت؛ 225تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 ٍ قسُ ًَقتِ حطٍٜ توبم ثِ زِٞٗ ٥ٗ اظ ث٘ف هجلٙ اگط .قَز هٖ ًَقتِ حطٍٜ توبم ثب ثطات هجلٙ ٍ تحطٗط تبضٗد» :زاضز ه٣طض هٖ 225هبزُ 

 حطٍٜ ثب هجلٙ ثبقس اذتالٜ آًْب ث٘ي ٍ قسُ ًَقتِ زٍ ّط ض٢ن ٍ حطٍٜ ثب هجلٙ اگط اؾت اٖتجبض هٌبٌ ٦وتط هجلٙ ثبقس اذتالٜ آًْب ث٘ي

 «.اؾت هٗتجط

قلثي( ضا  اي )فتِ ضطوتي تا اهؿاي هداظ ذَز، وِ تطويثي اظ اهؿاي هسيطػاهل ٍ ضييس ّيأت هسيطُ ٍ هْط ضطوت است سفتِ -143

وطزُ است وِ زض سطضسيس ًتَاًستِ است ٍخِ آى ضا پطزاذت وٌس ٍ زاضًسُ سفتِ، آًطا ظطف هست لاًًَي ٍاذَاست تؼْس پطزاذت 

 (هط٦ع -1387)آظهَى تَاًس هكالثِ وٌس؟ حال زاضًسُ سفتِ، قلة ذَز ضا اظ چِ ضرػي ٍ يا اضراغي هي .وطزُ است

 الٝ( اظ قط٦ت هٌحهطاً

 ة( اظ قط٦ت ٍ هسٗطٖبهل هتًبهٌبً

 ظ هسٗطٖبهل ٍ ضٗ٘ؽ ّ٘أت هسٗطُ ٍ قط٦ت هتًبهٌبًد( ا

 ز( اظ قط٦ت ٍ هسٗطٖبهل ٍ ضٗ٘ؽ ّ٘أت هسٗطُ هتؿبٍٗبً ٍ ثِ تخل٘ج

 لاًَى تداضت؛ 227تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 «.قَز نبزض زٗگطٕ قرم حؿبة ٍ زؾتَض ثِ اؾت هو٧ي ثطات» :زاضز ه٣طض هٖ 227هبزُ 

  ِ497زهطچ٘لٖ، ز٦تطهحوّس، ٢بًَى تزبضت زض ًٓن ح٢َ٣ٖ ٦ًٌَٖ، نٟحِ ضرَٔ ٦ٌ٘س ث. 

 

 در لثول و نکول :هثحث تیست و سوم

 (1382)آظهَى     .........تاضيد، يىي اظ ضطايف غحت لثَلي تطات  -144

 .الٝ( اؾت

 .ة( ً٘ؿت

 .د( اؾت، زض نَضتٖ ٦ِ ؾطضؾ٘س ثِ ٍٖسُ اظ ضؤٗت ثبقس

 .قسُ ثبقس ٦ِ ْطٜ هْلت ه٣طض ٢جَلٖ اذص قَزز( اؾت، زض نَضتٖ ٦ِ زض ؾٌس ٢٘س 

 لاًَى تداضت؛  228تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 ٗتؤض اظ ٍٖسُ ثِ ثطات ٦ِ نَضتٖ زض .قَز هٖ هْط ٗب اهًبء قسُ ًَقتِ تبضٗد ٢٘س ثب ثطات ذَز زض ثطات ٢جَلٖ» :زاضز ه٣طض هٖ 228هبزُ 

 «.قَز هٖ حؿبة ٗتؤض تبضٗد ثطات تبضٗد قس ًَقتِ تبضٗد ثسٍى ٢جَلٖ اگط .قس ذَاّس ًَقتِ حطٍٜ توبم ثب ٢جَلٖ تبضٗد ثبقس

 (هط٦ع -1387)آظهَى    :اگط تطاتي تػَضت هططٍـ ٍ هميس تِ ضطـ ٍ يا ضطٍقي لثَلي ًَضتِ ضَز -145

 .قَز الٝ( ٢جَل قسُ هحؿَة هٖ



 .قَز ة( ٧ًَل قسُ هحؿَة هٖ

ثِ قطٌ، زض حسٍز قطٌ ٍ ٗب قطٍَٖ ٦ِ ًَقتِ اؾت هؿإٍل پطزاذت ٍرِ ثطات  قَز هْٗصا ٢جَل ٦ٌٌسُ د( ٧ًَل قسُ هحؿَة هٖ

 .اؾت

 .ز( ٢جَل قسُ هحؿَة اؾت ٍ ٢جَل ٦ٌٌسُ زض حسٍز قطٌ ٍ ٗب قطاُٖٗ ٦ِ ًَقتِ اؾت هؿإٍل٘ت زاضز

 لاًَى تداضت؛ 233تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 زض قطٌ ثِ ٦ٌٌس٢ُجَل هْٗصا ٍلٖ قَز هٖ هحؿَة قسُ ٧ًَل ثطات قس ًَقتِ قطٌ ثِ هكطٌٍ ٢جَلٖ اگط» :زاضز ه٣طض هٖ 233هبزُ 

 «.اؾت ثطات ٍرِ پطزاذت ٍلإهؿ ًَقتِ ٦ِ قطَٖ حسٍز

تؼس اظ  ......گيط حك زاضز اظ زاضًسُ تطات ترَاّس وِ تطات ضا هدسزاً ظطف  ضَز، تطات گيط اضائِ هي ٌّگاهي وِ تطات تِ تطات -146

 (1381)آظهَى           .آى تاضيد اضائِ ًوايس

 ة( ؾِ ضٍظ   الٝ( ث٘ؿت ٍ چْبض ؾبٖت

 ز( زُ ضٍظ    د( ٥ٗ ّٟتِ

 لاًَى تداضت؛  235تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 «.ؾبٖت اظ تبضٗد اضائِ ٢جَل ٗب ٧ًَل قَز 24ثطات ثبٗس ثِ هحى اضائِ ٗب هٌتْٖ زض ْطٜ » :زاضز ٢بًَى تزبضت ه٣طض هٖ 235هبزُ 

 

 در وعذه ترات :یست و چهارمهثحث ت

....ايي است وِ « .ٍػسُ لثَل ضس تايس فَضاً پطزاذتِ ضَز ّطگاُ تطات تي» :زاضز لاًَى تداضت وِ همطض هي 242هٌظَض اظ هازُ -147
 (1381)آظهَى             

 .گ٘ط ثطات ضا ٢جَل ٦ٌس الٝ( ؾطضؾ٘س تٗ٘٘ي ًكسُ ٍ ثطات

 .ة( ؾطضؾ٘س ثطات ثِ ضؤٗت تٗ٘٘ي قسُ ثبقس

 .گ٘ط ثب ٍرَز آى ثطات ضا ٢جَل ٦ٌس د( زاضًسُ ثطات ؾطضؾ٘س ضا ذٍ ثعًس ٍ ثطات

 .گ٘ط ثب ٢جَل ثطات حبيط ثِ پطزاذت ثبقس ز( ؾطضؾ٘س ثِ ّط نَضتٖ ٦ِ تٌٓ٘ن قسُ ثبقس ثطات

 لاًَى تداضت؛  242تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 «.ٍٖسُ ٢جَل قسُ ثبٗس َٞضاً پطزاذت قَز ّطگبُ ثطات ثٖ» :زاضز ٢بًَى تزبضت ه٣طض هٖ 242هبزُ 

 

 ظهرنویسی :هثحث تیست و پنجن

 (1385)آظهَى    :اگط زض ظْط تطاتي فمف اهؿاء گطزز، ظْطًَيسي -148

 .الٝ( حب٦ٖ اظ اًت٣بل ثطات اؾت هگط ذالٜ آى ٢٘س قَز

 .ة( حب٦ٖ اظ اًت٣بل ثطات ً٘ؿت، هگط تهطٗح قَز

 .ذالٜ آى تهطٗح قَز د( ًكبًِ يوبًت اؾت هگط

 .ز( ثب تَرِ ثِ ٢٘سٕ ٦ِ زض آى ش٦ط قسُ ثبٗس هكرم قَز

 لاًَى تداضت؛  247تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 



 اٗي زض ٦ِ ثبقس ًوَزُ ٘س٢ ضا ٍنَل زض ٦ٍبلت ْْطًَٗؽ هگطا٧ٌِٗ اؾت ثطات اًت٣بل اظ حب٦ٖ ْْطًَٗؿٖ» :زاضز ه٣طض هٖ 247هبزُ 

 زض رع زاقت ذَاّس ٍنَل ثطإ ازَٖ ا٢بهِ ٍ اٖتطاو ح١ اال٢تًبءٍلسٕ ٍنَل ح١ ثطات زاضًسُ ٍلٖ ًكسُ ٍا٢ٕ ثطات اًت٣بل نَضت

 «.ثبقس قسُ تهطٗح ثطات زض اٗي ذالٜ ٦ِ هَاضزٕ

  ٢بًَى تزبضت 246ٍ  245ضرَٔ ٦ٌ٘س ثِ هَاز. 

پطت سٌس ضا اهؿاء وٌس ٍ آى ضا زض اذتياض اگط وسي وِ تطات زض ٍخِ اٍ غازض ضسُ است، تسٍى ًَضتي ّيچ هكلثي فمف  -149

 (1388)آظهَى           :زيگطي لطاض زّس

 .الٝ( ْْطًَٗؿٖ زاللت ثط ٍح٣ِ٘ گصاقتي ؾٌس زاضز

 .ة( ْْطًَٗؿٖ حب٦ٖ اظ اًت٣بل ؾٌس اؾت

 .د( ْْطًَٗؿٖ زاللت ثط٦ٍبلت زازى ثِ گ٘طًسُ رْت ٍنَل زاضز

 .گطزز ز( ْْطًَٗؿٖ يوبًت تل٣ٖ هٖ

 لاًَى تداضت؛  247تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 

 هسؤولیت :هثحث تیست و ششن

 (1381)آظهَى    .هسؤٍل است .........ؾاهي غازضوٌٌسُ سفتِ زض لثال  -150

 ة( زاضًسُ ؾٟتِ    الٝ( ْْطًَٗؿبى

 ز( ْْطًَٗؿبى ٍ زاضًسُ ؾٟتِ    د( نبزض٦ٌٌسُ

 لاًَى تداضت؛  249تاضس، هستفاز اظ هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 زاضًسُ .زاضًس تًبهٌٖ ٍل٘تإهؿ ثطات زاضًسُ ه٣بثل زض ّب ْْطًَٗؽ ٍ ٦طزُ ٢جَل ضا ثطات ٦ِ ٦ؿٖ زٌّسُثطات» :زاضز ه٣طض هٖ 249هبزُ 

 .ًوبٗس ضرَٔ هزتوٗبً آًْب توبم ثِ ٗب ًٟط چٌس ثِ ٗب هٌٟطزاً ثرَاّس ٦ِ آًْب اظ ّط٦سامِ ث تَاًس هٖ اٖتطاو ٍ زِٗأت ٖسم نَضت زض ثطات

 اظ ًٟط چٌس ٗب ٥ٗ ٖلِ٘ ثط زَٖٕ ا٢بهِ .زاضز ذَز ٢جل هب ّبٕ ْْطًَٗؽ ٍ زٌّسُ ثطات ثِ ًؿجت ّب ْْطًَٗؽ اظ ٥ٗ ّط ضا ح١ ّو٘ي

 تبضٗد ح٘ج اظ ضا ْْطًَٗؿٖ تطت٘ت ً٘ؿت هلعم زَٖٕ ٦ٌٌسًُ٘ؿت، ا٢بهِ ثطات ٍل٘يإهؿ ؾبٗط ثِ ضرَٔ ح١ اؾ٣بٌ هَرت ٍل٘يإهؿ

 يوبًت اٍ اظ ٦ِ زاضز تًبهٌٖ ٍل٘تإهؿ ٦ؿٖ ثب ٣ٍٞ ٦طزُ ضا ْْطًَٗؿٖ ٗب ٖلِ٘هحبل ٗب زٌّسُ ثطات يوبًت ٦ِ يبهٌٖ ٦ٌس ضٖبٗت

 «.اؾت ًوَزُ

 (1382)آظهَى    .هسؤٍليت زاضز ..........ؾاهي ظْطًَيس تطات زض هماتل  -151

 ة( ٣ٍٞ زاضًسُ ثطات    الٝ( ثطات زٌّسُ

 ز( زاضًسُ ثطات ٍ اهًبء٦ٌٌسگبى ثٗس اظ ذَز    د( هًوَى ٌِٖ ذَز

 لاًَى تداضت؛ 249تاضس، هكاتك غسض هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

اي زض ٍخِ سِ ًفط غازض ضسُ ٍ آًاى ظْطًَيسي وطزُ تاضٌس، هسؤٍليت آًاى زض پطزاذت ٍخِ آى سٌس  زض غَضتي وِ سفتِ -152

 (1382)آظهَى           .است ........

 ة( تًبهٌٖ    الٝ( هكتط٤

 ز( حتٖ اگط قطٌ هؿإٍل٘ت تًبهٌٖ قسُ ثبقس هكتط٤   د( اگط قطٌ قسُ ثبقس هكتط٤

 لاًَى تداضت؛  309ٍ  249تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي« الف»گعيٌِ 



 ً٘ع َلت ٞتِ هَضز زض (ثبة اٗي اٍل ٞهل آذط الٖ چْبضم هجحج اظ) تزبضتٖ ثطٍات ثِ ضارٕ ه٣طضات توبم» :زاضز ه٣طض هٖ 309هبزُ 

 «.اؾت الطٖبِٗ الظم

ؾواًت ضسُ است ٍ هتأسفاًِ، « ز»تؼْس ٍ زض ظْط، پطزاذت آى تَسف « ج»زض ٍخِ « ب»ٍ « الف»اي )فتِ قلثي( تَسف  سفتِ -153

 (هط٦ع -1387)آظهَى چگًَِ است؟« ج»حسٍز هسؤٍليت آًاى، زض هماتل زاضًسُ  .ظطف هْلتي لاًًَي ٍاذَاست ًطسُ است

 .الٝ( الٝ ٍ ة هتٌبنٟبً ثطإ پطزاذت توبم ٍرِ ؾٟتِ هؿإٍل پطزاذت ّؿتٌس

 .ة( الٝ ٍ ة هتٌبنٟبً زض ه٣بثل زاضًسُ ّوطاُ ثب ز ٦ِ هتًبهٌبً ثب الٝ ٍ ة ًؿجت ثِ توبم ٍرِ ؾٟتِ هؿإٍل ّؿتٌس

 .د( الٝ ٍ ة هتًبهٌبً هؿإٍل پطزاذت ٍرِ ؾٟتِ ّؿتٌس

 .رِ ؾٟتِ ّؿتٌس ٍ ز ثِ ٖلت ٍاذَاؾت ًكسى ؾٟتِ هؿإٍل٘ت ًساضزز( الٝ ٍ ة هتٌبنٟبً هؿإٍل پطزاذت ٍ

 لاًَى تداضت؛ 249تاضس، هكاتك  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 (هط٦ع -1387)آظهَى   ّاي ظيطيي است؟ هسؤٍليت ظْطًَيس چه تالهحل ٍاخس ٍغف ويفطي، وسام يه اظ هسؤٍليت -154

 الهحلالٝ( هؿإٍل٘ت ٦ٟ٘طٕ اؾت ثب ٌَٖاى هٗبًٍت زض رطم نسٍض چ٥ ث

 ة( هؿإٍل٘ت ٦ٟ٘طٕ اؾت تحت ٌَٖاى هكبض٦ت زض ٦ك٘سى چ٥ ثالهحل

 د( هؿإٍل٘ت ح٢َ٣ٖ اؾت ثِ قطٌ ضٖبٗت قطاٍٗ ٍ هَاٖس

 .ز( هؿإٍل٘ت ح٢َ٣ٖ اؾت ثال٢٘س ٍ قطٌ تب ظهبًٖ ٦ِ زٗي ثب٢ٖ اؾت

 لاًَى تداضت؛ 317ٍ  315، 249تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 تبضٗد اظ ضٍظ پبًعزُ ْطٜ زض ثبٗس چ٥ زاضًسُ گطزز زِٗأت ثبٗس اؾت قسُ نبزض ٦ِ ه٧بًٖ ّوبى زض چ٥ اگط» :زاضز ه٣طض هٖ 315هبزُ 

 چ٥ نسٍض تبضٗد اظ ضٍظ ٍپٌذ چْل ْطٜ زض ثبٗس ثبقس قسُ نبزض اٗطاى زٗگط ٣ًُِ ثِ ٣ًُِ ٥ٗ اظ اگط ٍ ٦ٌس هُبلجِ ضا آى ٍرِ نسٍض

 ْْطًَٗؽ ٖلِ٘ ثط اٍ زَٖٕ زٗگطٕ ٧ًٌس هُبلجِ ضا آى ٍرِ پطزاذت هبزُ اٗي زض هص٦َض هَاٖس ْطٜ زض چ٥ زاضًسُ اگط .قَز هُبلجِ

 زض ً٘ع ٦ٌٌسُ نبزض ثطٖلِ٘ چ٥ زاضًسُ زَٖٕ ثطٍز ث٘ي اظ اؾت ٖلِ٘ هحبل ثِ هطثٌَ ٦ِ ؾججٖ ثِ چ٥ ٍرِ اگط ٍ ثَز ًرَاّس هؿؤَ

 «.ً٘ؿت هؿؤَ هح٧وِ

 ٍاؾت  قسُ نبزض ذبضرِ اظ ٦ِ ّٖٗب چ٥ هَضز زض اؾت قسُ نبزض اٗطاى زض ٦ِ ّٖٗب چ٥ ثِ ضارِٗ ه٣طضات» :زاضز ه٣طض هٖ 317هبزُ 

 اظ چْبضهبُ ٦ٌس هُبلجِ ضا چ٥ ٍرِ تَاًس هٖ چ٥ زاضًسُ آى ْطٜ زض ٦ِ هْلتٖ ل٧٘ي قس ذَاّس ضٖبٗت ً٘ع قَز پطزاذتِ اٗطاى زض ثبٗس

 «.اؾت نسٍض تبضٗد

 (1389)آظهَى    ؟تاضس ًوييه اظ ػثاضات شيل غحيح  وسام -155

 .ٌِٖ ذَز هؿإٍل٘ت تًبهٌٖ زاضز الٝ( يبهي نطٞبً ثب هًوَى

 .ة( يوبًت يبهي ثطات ه٣َٟز قسُ، زض نَضت ٖسم تٗ٘٘ي هست يوبى، ؾِ ؾبل اؾت

 .گطزز الصهِ هٖ د( زض نَضت ؾ٣ٌَ ح١ ضرَٔ زاضًسُ ثِ ْْطًَٗؽ، يبهي ْْطًَٗؽ هص٦َض ثطٕ

 .ٗد اٖتطاو هجبزضت ثِ َطح زَٖٕ ثِ َطٞ٘ت يبهي ًوبٗسز( زاضًسُ ؾٌس تزبضٕ هَْٝ اؾت ْطٜ ٧ٗؿبل اظ تبض

 لاًَى تداضت؛ 408ٍ  267، 249تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 زاضًسُ .زاضًس تًبهٌٖ ٍل٘تإهؿ ثطات زاضًسُ ه٣بثل زض ّب ْْطًَٗؽ ٍ ٦طزُ ٢جَل ضا ثطات ٦ِ ٦ؿٖ زٌّسُ ثطات» :زاضز ه٣طض هٖ 249هبزُ 

.ًوبٗس ضرَٔ هزتوٗبً آًْب توبم ثِ ٗب ًٟط چٌس ثِ ٗب هٌٟطزاً ثرَاّس ٦ِ آًْب اظ ط٦سامّ ثِ تَاًس هٖ اٖتطاو ٍ زِٗأت ٖسم نَضت زض ثطات



 اظ ًٟط چٌس ٗب ٥ٗ ٖلِ٘ ثط زَٖٕ ا٢بهِ .زاضز ذَز ٢جل هب ّبٕ ْْطًَٗؽ ٍ زٌّسُ ثطات ثِ ًؿجت ّب ْْطًَٗؽ اظ ٥ٗ ّط ضا ح١ ّو٘ي

 تبضٗد ح٘ج اظ ضا ْْطًَٗؿٖ تطت٘ت ً٘ؿت هلعم ازَٖ ٦ٌٌسًُ٘ؿت، ا٢بهِ ثطات ٍل٘يإهؿ ؾبٗط ثِ ضرَٔ ح١ اؾ٣بٌ هَرت ٍل٘يإهؿ

 يوبًت اٍ اظ ٦ِ زاضز تًبهٌٖ ٍل٘تإهؿ ٦ؿٖ ثب ٣ٍٞ ٦طزُ ضا ْْطًَٗؿٖ ٗب ٖلِ٘ هحبل ٗب زٌّسُ ثطات يوبًت ٦ِ يبهٌٖ ٦ٌس ضٖبٗت

 «.اؾت ًوَزُ

 هست ثبقس ٧ًطزُ هٗ٘ي ذَز يوبًت ثطإ هستٖ (262ٍ263 هَاز ثِ ضرَٔ) ه٣َٟز ثطات يبهي ٦ِ نَضتٖ زض» :زاضز ه٣طض هٖ 267هبزُ 

 زض اٍ ٖلِ٘ ثط زَٖٕ ح٘ج اٗي اظ زٗگط ثبقس ًكسُ زَٖٕ ا٢بهِ ٗب هُبلجِ ضؾوبً ؾبل ؾِ اٗي ْطٜ زض ّطگبُ ٍ اؾت ؾبل ؾِ يوبى

 «.ثَز ًرَاّس هؿؤَ هح٧وِ

 «.قَز هٖ ثطٕ ً٘ع يبهي قس ؾب٢ٍ اًحبء اظ ًحَٕ ثِ انلٖ زٗي ٦ِ ّو٘ي» :زاضز ه٣طض هٖ 408هبزُ 

 

 در پرداخت :هثحث تیست و هفتن

 (1383)آظهَى    :ضرػي وِ ٍخِ تطات ضا لثل اظ هَػس تأزيِ ًوَزُ -156

 .گًَِ هؿإٍل٘تٖ ًؿجت ثِ ٍرِ ثطات ًساضزالٝ( ّ٘چ

 .٦ٌٌسُ ٍرِ ثطات هؿإٍل٘ت تًبهٌٖ زاضزة( ثب زضٗبٞت

 .هؿإٍل٘ت اقتطا٦ٖ زاضز٦ٌٌسُ ٍرِ ثطات د( ثب زضٗبٞت

 .ز( زض ه٣بثل اقربنٖ ٦ِ ًؿجت ثِ ٍرِ ثطات ح٣ٖ زاضًس هؿإٍل اؾت

 لاًَى تداضت؛   256تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 زاضًس ح٣ٖ ثطات ٍرِ ثِ ًؿجت ٦ِ اقربنٖ ه٣بثل زض ًوَزُ زِٗأت هَٖس اظ ٢جل ضا ثطات ٍرِ ٦ِ قرهٖ» :زاضز ه٣طض هٖ 256هبزُ 

 «.اؾت ٍلإهؿ

  ٍ ٢بًَى  ٢249جل اظ ؾطضؾ٘س پطزاذت قَز، اظ ح٧ن ه٣طض زض هبزُ  ...چٌبًچِ ٍرِ ثطات ثِ ٖلل ٢بًًَٖ هبًٌس ٍضق٧ؿتگٖ ٍ َٞت

 (536)زهطچ٘لٖ، ز٦تطهحوّس، ٢بًَى تزبضت زض ًٓن ح٢َ٣ٖ ٦ًٌَٖ، نٟحٔ  .ثبقستزبضت هؿتخٌٖ هٖ

 (اتحبزِٗ -1387)آظهَى    ......زض غَضتي وِ زاضًسُ چه سٌس هصوَض ضا گن وٌس  -157

تَاًس پؽ اظ احجبت ا٧ٌِٗ چ٥ هتٗل١ ثِ اٍؾت، ثب زازى يبهي تأزِٗ ٍرِ آى ضا ثِ هَرت اهط هح٧وِ  الٝ( ه٣َٟز ٦ٌٌسُ چ٥ )شٗح١( هٖ

 .هُبلجِ ٦ٌس

 .س٢بًَى انالح ٢بًَى نسٍض چ٥ ا٢سام ٍ ثب هؿسٍز ٦طزى حؿبة پطزاذت چ٥ ضا ٚ٘طهو٧ي ٦ٌ 14ة( ثبٗس نطٞبً َج١ هبزُ 

 .گ٘طز د( پطزاذت ٍرِ چ٥ ثب زازى يبهي نَضت هٖ

 .إ نبزض ٦ٌس ز( نبزض٦ٌٌسُ ٍِْٟ٘ زاضز چ٥ زٗگطٕ ثِ ّوبى هجلٙ زض ٍرِ چٌ٘ي زاضًسُ

 لاًَى تداضت؛  263تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 ٗب حبلج ٗب حبًٖ ًؿرِ تَاًس هٖ ثبقس ًكسُ ٗب قسُ ًَقتِ ٢جَلٖ ٦ِ اٗي اظ اٖن ٦طزُ گن ضا ثطات ٦ِ قرهٖ اگط» :زاضز ه٣طض هٖ 263هبزُ 

 هُبلجِ هح٧وِ اهط هَرتِ ث ضا آى ٍرِ زِٗأت يبهي زازى ثب تَاًس هٖ اؾت اٍ ثِ هتٗل١ ثطات ا٧ٌِٗ احجبت اظ پؽ .ًوبٗس تحه٘ل ضا الد ضاثٕ

 «.٦ٌس

 (1382)آظهَى    .اظ زاضًسُ تطات تطاي اتراش تػوين زض هَضز لثَل ٍ يا ًىَل هْلت ترَاّس .......گيط  تطات -158

 .تَاًس الٝ( ًوٖ



 .تَاًس ة( هٖ

 .تَاًس د( زض نَضتٖ ٦ِ اهًبء ٦ٌٌسگبى هَا١ٞ ثبقٌس، هٖ

 .تَاًس ز( چٌبًچِ ؾطضؾ٘س ؾٌس ثِ ضؤٗت ثبقس، هٖ

 لاًَى تداضت؛ 269تاضس، هستفاز اظ هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 «.ثسٌّس هْلتٖ ثطات ٍرِ زِٗأت ثطإ ثطات نبحت ضيبٗت ثسٍى سٌتَاً ًوٖ هحب٦ن» :زاضز ه٣طض هٖ 269هبزُ 

 (1383)آظهَى    وسام ػثاضت زضست است؟ -159

 .گ٘ط هْلت پطزاذت ثسّس تَاًس ثِ ثطات الٝ( زازگبُ ًوٖ

 .گ٘ط رْت پطزاذت ثسّس تَاًس هْلت هٌبؾت ثطإ ثطات ة( زازگبُ هٖ

 .گ٘ط تَؾٍ زازگبُ ٣ٍٞ ثب ضيبٗت زاضًسُ ثطات هو٧ي اؾت د( اُٖبء هْلت ثِ ثطات

  .گ٘ط ٖالٍُ ثط ضيبٗت زاضًسُ ثطات ضيبٗت ؾبٗط هتْٗساى ثطات ً٘ع الظم اؾت ز( زض اُٖبء هْلت ثِ ثطات

 لاًَى تداضت؛  269هكاتك هازُ   تاضس، غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 «.ثسٌّس هْلتٖ ثطات ٍرِ زِٗأت ثطإ ثطات نبحت ضيبٗت ثسٍى سٌتَاً ًوٖ هحب٦ن» :زاضز ه٣طض هٖ 269هبزُ 

 (1388)آظهَى    وسام گعيٌِ زض هَضز هكالثِ ٍخِ تطات غحيح است؟ -160

 .تَاًس ثِ هسَٗى هْلت ثسّس ٍلٖ هزبظ ثِ ٢طاض ا٢ؿبٌ ً٘ؿت الٝ( زازگبُ هٖ

 .تَاًس ثسٍى هَا٣ٞت َلج٧بض ثِ هسَٗى هْلت ثسّس ة( زازگبُ ًوٖ

 .تَاًس هْلت ٖبزلِ ثسّس زازگبُ ضأؾبً هٖ د(

 .تَاًس ثِ زضذَاؾت هسَٗى هْلت ٖبزلِ ٗب ٢طاض ا٢ؿبٌ ثسّس ز( زازگبُ هٖ

 لاًَى تداضت؛   269تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 «.ٌّستَاًٌس ثسٍى ضيبٗت نبحت ثطات، ثطإ تأزِٗ ٍرِ ثطات هْلتٖ ثس هحب٦ن ًوٖ ...» :زاضز ه٣طض هٖ 269هبزُ 

 

 حموق و وظایف دارنذه ترات :هثحث تیست و هشتن

 (1390)آظهَى  تايستي غَضت گيطز. اظ تاضيد سطضسيس  ..... ٍاذَاست )اػتطاؼ ػسم پطزاذت( تطات ظطف هست -161

 ضٍظ 15ة(    ضٍظ  10 الٝ(

 ضٍظ 30هبُ ٍ زض اٗطاى  6زض ذبضد ز(    هبُ  10د( 

 لاًَى تداضت؛ 280. هكاتك هازُ تاضسغحيح هي« الف»گعيٌِ 

 ًبه٘سُ زِٗأت ٖسم اٖتطاو ٦ِ إًَقتِ ٍؾ٘لِ ثِ ٍٖسُ تبضٗد اظ ضٍظ زُ ْطٜ زض ثبٗس ثطات ٍرِ زِٗأت اظ اهتٌبٔ»زاضز: ه٣طض هٖ 280هبزُ 

 «.گطزز هٗلَم قَزهٖ

 (1392)آظهَى ًيست؟  غحيح گعيٌِ وسام -162

 .اؾت ٍاذَاؾت هٌعلِ ثِ چ٥ ٍرِ تأزِٗ ٖسم ثط ٗطاز ٖلِ٘هحبل ثب٥ً گَاّٖالٝ( 

 .٦ٌسًوٖ پ٘سا چ٥ ثب اضتجبَٖ قسُ ٢٘س تزبضت ٢بًَى 280ُ هبز زض ٦ِ تطت٘جٖ ثِ ؾٟتِ ٍ ثطات ٍاذَاؾتة( 

 .اؾت ربضٕ ّن چ٥ هَضز زض قسُ، ٢٘س تزبضت ٢بًَى 280ُ هبز زض ٦ِ تطت٘جٖ ثِ ؾٟتِ ٍ ثطات ٍاذَاؾت د(

 .ًوبٗس َطح ضا هُبلجِ زَٖإ چ٥ نسٍض هحل زازگبُ زض ٖلِ٘، هحبل ثب٥ً اؾت٣طاض هحل ثِ تَرِ ثسٍى تَاًسهٖ چ٥ زاضًسُز( 

 لاًَى غسٍض چه؛ 11لاًَى تداضت ٍ هازُ  317ٍ  315، 280تاضس. هكاتك هَاز غحيح هي« ج»گعيٌِ 



 ....اي هثٌي تط ػسم پطزاذت تطاي وسي وِ سفتِ ضا تِ اٍ زازُ اضسال ًساضز  ًاهِ اگط زاضًسُ سفتِ ظطف هْلت همطض اقالع -163

 (1383)آظهَى              
 .زّس الٝ( ح١ هطارِٗ ذَز ضا اظ زؾت ًوٖ

 .زّس ة( ح١ هطارِٗ ذَز ضا ًؿجت ثِ آى قرم اظ زؾت هٖ

 .زّس هؿإٍالى ؾٌس اظ زؾت هٖ د( ح١ هطارِٗ ذَز ضا ًؿجت ثِ ّوِ

 .زّس حتٖ اگط ٍاذَاؾت ٧ًطزُ ثبقس ز( ح١ هطارِٗ ذَز ضا اظ زؾت ًوٖ

 05/08/1341هَضخ  2331لاًَى تداضت ٍ ضأي ٍحست ضٍيِ ضواضُ  309ٍ  289، 284تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 ّيأت ػوَهي زيَاى ػالي وطَض؛

 ثِ ضا زِٗأت ٖسم، اٖتطاو تبضٗد اظ ضٍظ زُ ْطٜ زض ثبٗس اؾت قسُ اٖتطاو زِٗأت ٖسم ٖلت ثِ ٦ِ ثطاتٖ زاضًسُ» :زاضز ه٣طض هٖ 284هبزُ 

 «.زّس اَالٔ ًوَزُ ٍاگصاض اٍ ثِ ضا ثطات ٦ِ ٦ؿٖ ثِ ٢جًِ زٍ ؾٟبضقٖ هطاؾلِ ٗب ضؾوٖ اْْبضًبهِ ٍؾ٘لِ

 اظ ّط٥ٗ زَٖٕ ّوچٌ٘ي ٍ ّب ْْطًَٗؽ ثط ثطات زاضًسُ زَٖٕ ٠َٞ هَاز زض ه٣طضُ هَاٖس ا٣ًًبء اظ پؽ» :زاضز ه٣طض هٖ 289هبزُ 

 «.قس ًرَاّس پصٗطٞتِ هح٧وِ زض ذَز ؾبث١ ٗس ثط ّب ْْطًَٗؽ

 ً٘ع َلت ٞتِ هَضز زض (ثبة اٗي اٍل آذطٞهل الٖ چْبضم اظهجحج) تزبضتٖ ثطٍات ثِ ضارٕ ه٣طضات توبم» :زاضز ه٣طض هٖ 309هبزُ 

 «.اؾت الطٖبِٗ الظم

( ٢بًَى تزبضت ٦ِ 249ثب اَال٠ هبزُ )» :زاضزّ٘أت ٖوَهٖ زَٗاى ٖبلٖ ٦كَض ث٘بى هٖ 05/08/1341هَضخ  2331 ضإٔ ٍحست ضٍِٗ قوبضُ

ّب ضا زض ه٣بثل زاضًسُ ثطات هتًبهٌبً هؿإٍل قٌبذتِ اؾت ٍ ح١ هطارِٗ ٍ ا٢بهِ زَٖٕ ٖلِ٘  ثطات زٌّسُ ٍ ٢جَل ٦ٌٌسُ ثطات ٍ ْْطًَٗؽ

( 287ٍ  286اظ ح٘ج تبضٗد ثطإ زاضًسُ ثطات هحَِٟ زاقتِ اؾت ٍ ثب تَرِ ثِ هسلَل هَاز ) ّط ٦سام اظ آًبى ضا ثسٍى ضٖبٗت تطت٘ت

٢بًَى هعثَض ٦ِ هست ا٢بهِ زَٖٕ اظ َطٜ زاضًسُ ثطات ضا ؾِ هبُ ٍ قف هبُ اظ تبضٗد اٖتطاو ٖسم پطزاذت ثطات تٗ٘٘ي ًوَزُ اؾت ٍ 

ّب زازُ قسُ ثِ ضٖبٗت هَاٖس  ( ٢بًَى ثِ ْْطًَٗؽ٣249ٖ ضا ٦ِ زض هبزُ )( ّوبى ٢بًَى ٦ِ قطٌ اؾتٟبزُ اظ ح288ٌٖبٗت ثِ هٟبز هبزُ )

ّبٕ هعثَض ضا اظ ٞطزإ اثال٘ احًبض ثِ  ( ٢بًَى تزبضت اظ تبضٗد اٖتطاو ه٦ََل ٍ قطٍٔ هطٍض ظهبى هست287ٍ  286ه٣طض زض هَاز )

ط ٖلِ٘ اٍ ا٢بهِ ًكسُ ثبقس، هَٖس ضا اظ ٞطزإ ضٍظ تأزِٗ هح٧وِ ثِ اٍ ٍ ّوچٌ٘ي زض نَضت تأزِٗ ٍرِ ثطات ضا ثِ زاضًسُ آى ثسٍى آى ٦ِ ث

( اٗي ٢بًَى ثِ هَاٖس ه٣طضُ زض هَاز ٠َٞ هَاٖس هص٦َضُ هَضز ثحج ثَزُ ٍ ًبْط ثِ ٢289طاض زازُ ثسْٖٗ اؾت ٦ِ اقبضُ ٍ هٌَٓض هبزُ )

 .ثبقس ( ٢بًَى تزبضت ًو285ٍٖ  284ضٍظ اضؾبل اْْبضًبهِ ضؾوٖ ٗب ًبهِ ؾٟبضقٖ زٍ ٢جًِ هص٦َضُ زض هَاز ) 10هَٖس 

ًبهِ اظ َطٜ ّط ْْطًَٗؿٖ ثِ ْْطًَٗؽ ّصا ٖسم اضؾبل اْْبضًبهِ ضؾوٖ ٗب هطاؾلِ ؾٟبضقٖ زٍ ٢جًِ ثِ ٍاگصاضًسُ ثطات ٗب اَالٔ ٖلٖ

ثط   َٗؽّب ٍ ّوچٌ٘ي ّط ْْطً ٦ٌٌسُ ٍ ْْطًَٗؽتَاًس هَرت اؾ٣بٌ ح١ ا٢بهِ زَٖٕ زاضًسُ ثطات ثط ٍاگصاضًسُ ٍ ٢جَل ؾبث١ ذَز ًوٖ

( 3اٗي ضإٔ َج١ هبزُ ) .ْْطًَٗؽ ؾبث١ ذَز گطزز ٍ ثب اٗي ٦ٟ٘٘ت زض اٗي ٢ؿوت ضإٔ قٗجِ چْبضم زازگبُ قْطؾتبى تْطاى نح٘ح اؾت

 «.االتجبٔ اؾت ّب الظم ثطإ زازگبُ ٢1337بًَى ايبٖٞ ثِ ٢بًَى ٦ٟ٘طٕ ههَة هطزازهبُ 

 (1382)آظهَى    .تَاًس تِ غازضوٌٌسُ آى هطاخؼِ وٌس حتي اگط ٍاذَاست ّن ًطسُ تاضس، هي .......زاضًسُ  -164

 ة( ثطات     الٝ( ؾٟتِ

 ز( ثطات ٍ چ٥    د( ثطات ٍ ؾٟتِ

 لاًَى تداضت؛  291ٍ  290، 289تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

  ُ٢بًَى تزبضت 309ضرَٔ ٦ٌ٘س ثِ هبز. 

 



 ترات رجوعی :هثحث تیست و نهن

 (1382)آظهَى    ......ّعيٌِ ٍاذَاست تطات ٍ سفتِ اظ ظْطًَيس لاتل هكالثِ  -165

 .الٝ( اؾت

 .ة( ً٘ؿت

 .د( اؾت، هكطٌٍ ثط ا٧ٌِٗ ٍاذَاؾت ًبهِ ثِ اٍ اثال٘ قسُ ثبقس

 .ز( ً٘ؿت، ثِ قطٌ آ٧ًِ زض ؾٌس ٢٘س قسُ ثبقس ٦ِ زاضًسُ ؾٌس اظ ٍاذَاؾت هٗبٜ اؾت

 لاًَى تداضت؛  298هستفاز اظ هازُ   تاضس، غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 نسٍض هربضد ٍ آى ٍرِ زضٗبٞت ثطإ اٖتطاو اظ پؽ انلٖ ثطات زاضًسُ ٦ِ اؾت ثطاتٖ ضرَٖٖ ثطات» :زاضز ه٣طض هٖ 298هبزُ 

 «.٦ٌس  هٖ نبزض ّب ْْطًَٗؽ اظ ٧ٖٗ ٗب زٌّسُ ثطات ْٖسُِ ث ًطخ تٟبٍت ٍ ًبهِ اٖتطاو
 

 در فته علة :امسیهثحث 

 (1388)آظهَى    اي وِ فالس اهؿاء هتؼْس )غازضوٌٌسُ( است ظْطًَيساى چِ هسؤٍليتي زاضًس؟ زض هَضز سفتِ -166

 .إ ّ٘چ اٖتجبضٕ ًساضز الٝ( ثِ زل٘ل ٣ٞساى اهًبٕ نبزض٦ٌٌسُ چٌ٘ي ؾٟتِ

 .ّؿتٌسة( هتْٗس ثِ ٖلت ٣ٞساى اهًبء هؿإٍل ً٘ؿت اهب ْْطًَٗؿبى زض ثطاثط زاضًسُ هؿإٍل 

 .د( زض نَضت اٖتطاو ٖسم تأزِٗ ٍ َطح زَٖٕ زض هْلت ٢بًًَٖ ْْطًَٗؿبى هؿإٍل٘ت زاضًس

 .ز( ثطاؾبؼ انل اؾت٣الل اهًبءّب زض ثطاثط زاضًسُ هؿإٍل٘ت تًبهٌٖ زاضًس

 لاًَى تداضت؛  308تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 :ثبقس شٗل هطاتت هتًوي ٍ تبضٗد زاضإ ثبٗس هْط ٗب اهًبء ثط ٖالٍُ َلتٞتِ«  :زاضز ه٣طض هٖ 308هبزُ 

 ؛حطٍٜ توبم ثب قَز زِٗأت ثبٗس ٦ِ هجلٖٛ .1

  ؛ٍرِ گ٘طًسُ .2

 «.پطزاذت تبضٗد .3

 

 گطزز. زض ايي غَضت تِ لحال فاغلِ پٌح هاِّ پٌح هاُ پس اظ سطضسيس ٍاذَاست هي« الف»سفتِ غازضُ اظ سَي ضطوت  -167

 (1391)آظهَى  هياى غسٍض ٍ اضائِ .....

          .قًَس الصهِ ًوٖ الٝ( ّ٘چ ٥ٗ اظ هؿإٍل٘ي ؾٟتِ ثطٕ

 .قًَس الصهِ هٖ ة( ٣ٍٞ ْْطًَٗؿبى ٍ ًوبٌٗسگبى قط٦ت نبزض٦ٌٌسُ ثطٕ

           .قًَس الصهِ هٖ د( ٣ٍٞ ْْطًَٗؿبى ٍ يبهٌ٘ي آًْب ثطٕ

 .سقًَ الصهِ هٖ ز( ْْطًَٗؿبى ٍ يبهٌ٘ي آًْب ٍ يبهٌ٘ي نبزض٦ٌٌسُ ثطٕ

 لاًَى تداضت 309هكاتك هازُ  .تاضسغحيح هي« ج»گعيٌِ 

-ً٘ع الظم{ توبم ه٣طضات ضارٕ ثِ ثطٍات تزبضتٖ )اظ هجحج چْبضم الٖ آذط ٞهل اٍل اٗي ثبة( زض هَضز ٞتٔ َلت }ؾٟتِ -309هازُ

 .الطٖبِٗ اؾت

  ٢بًَى تزبضت 290ٍ  289، 280، 249ضرَٔ قَز ثِ هَاز. 

 



 چک :هثحث سی و یکن

ػليِ زاضز والً يا تؼؿاً هستطز ٍ يا تِ زيگطي  اي وِ تِ هَخة آى غازضوٌٌسُ ٍخَّي ضا وِ زض ًعز هحال لاًًَي ًَضتِ اسن -168

 (هط٦ع -1387)آظهَى    ٍاگصاض وٌس چيست؟

 ة( چ٥     الٝ( ثطات

 ز( ثط٨ حَالِ    د( ؾٟتِ )ٞتِ َلت(

 لاًَى تداضت؛ 310تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 ثِ ٗب هؿتطز ثًٗبً ٗب ٦الً زاضز ٖلِ٘ هحبل ًعز زض ٦ِ ضا ٍرَّٖ نبزض٦ٌٌسُ آى هَرتِ ث ٦ِ اؾت إ ًَقتِ چ٥» :زاضز ه٣طض هٖ 310هبزُ 

 «.ًوبٗس هٖ ٍاگصاض زٗگطٕ

 (1384)آظهَى    :زػَي هكالثِ ٍخِ چه اظ ظْطًَيس تِ ضطقي هسوَع است وِ -169

 .هبُ ًجبقس 6گَاّٖ ٖسم پطزاذت ث٘ف اظ الٝ( ٞبنلِ ث٘ي تبضٗد نسٍض چ٥ تب نسٍض 

 .هبُ ًجبقس 6ة( ٞبنلِ ث٘ي تبضٗد نسٍض گَاّٖ ٖسم پطزاذت تب ظهبى ت٣َٗن زازذَاؾت ث٘ف اظ 

 .د( هَاضز الٝ ٍ ة نح٘ح اؾت

ٍ  45اظ ز( اگط چ٥ اظ ٥ٗ ٣ًُِ ثِ ٣ًُِ زٗگط اٗطاى نبزض قسُ ثبقس ٞبنلِ ث٘ي تبضٗد نسٍض چ٥ تب نسٍض گَاّٖ ٖسم پطزاذت ث٘ف 

 .ضٍظ ًجبقس 15اگط چ٥ زض ّوبى ه٧بًٖ ٦ِ نبزض قسُ اؾت ثبٗس تأزِٗ گطزز ث٘ف اظ 

 لاًَى تداضت؛  315تاضس، هكاتك غسض هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 تبضٗد اظ ضٍظ پبًعزُ ْطٜ زض ثبٗس چ٥ زاضًسُ گطزز زِٗأت ثبٗس اؾت قسُ نبزض ٦ِ ه٧بًٖ ّوبى زض چ٥ اگط» :زاضز ه٣طض هٖ 315هبزُ 

 چ٥ نسٍض تبضٗد اظ ضٍظ پٌذ ٍ چْل ْطٜ زض ثبٗس ثبقس قسُ نبزض اٗطاى زٗگط ٣ًُِ ثِ ٣ًُِ ٥ٗ اظ اگط ٍ ٦ٌس هُبلجِ ضا آى ٍرِ، نسٍض

 ْْطًَٗؽ ٖلِ٘ ثط اٍ ٕازَٖ زٗگط ٧ًٌس هُبلجِ ضا آى ٍرِ پطزاذت هبزُ اٗي زض ُهص٦َض هَاٖس ْطٜ زض چ٥ زاضًسُ اگط .قَز هُبلجِ

 زض ً٘ع نبزض٦ٌٌسُ ٖلِ٘ ثط چ٥ زاضًسُ ٕازَٖ ثطٍز ث٘ي اظ اؾت ٖلِ٘ هحبل ثِ هطثٌَ ٦ِ ؾججٖ ثِ چ٥ ٍرِ اگط ٍ ثَز ًرَاّس هؿؤَ

 «.ً٘ؿت هؿؤَ هح٧وِ

:ًىٌس ضٍظ اظ تاضيد غسٍض ٍخِ آى ضا هكالثِ 15اگط چه زض ّواى هىاًي وِ غازض ضسُ تايس تأزيِ ضَز ٍ زاضًسُ چه ظطف  -170

 (1386)آظهَى     
 .زاضًسُ ثط ٖلِ٘ نبزض٦ٌٌسُ ٍ زٗگط هؿإٍل٘ي ثٗس اظ آى تبضٗد هؿؤَ ًرَاّس ثَز الٝ( زَٖٕ

 .ة( زَٖٕ زاضًسُ ثط ٖلِ٘ ْْطًَٗؽ هؿؤَ ًرَاّس ثَز

ضٍظ ٍضق٧ؿتِ قسُ ثبقس ٍ ٍرِ چ٥ ٢بثل پطزاذت  15د( اگط نبزض٦ٌٌسُ ٍرِ چ٥ ضا ثِ هحبل ٖلِ٘ ضؾبًسُ ثبقس ٍ هحبل ٖلِ٘ ثٗس اظ 

 .ٖلِ٘ نبزض٦ٌٌسُ هؿؤَ ً٘ؿتًجبقس، زَٖٕ ثط 

 .ز( گعٌِٗ ة ٍ د نح٘ح اؾت

 لاًَى تداضت؛  315تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 (1390)آظهَى  ... اض يا تطاي اهَض تداضتي غازض ضسُ تاضسقطف تدّ ظهاى زػاٍي ضاخغ تِ چه وِ اظ هطٍض -171

 .ؾبل اظ تبضٗد نسٍض چ٥ اؾت پؽ اظ ا٣ًًبٕ پٌذالٝ( 

 .پطزاذت اؾت ؾبل اظ تبضٗد نسٍض گَاٌّ٘بهِ ٖسم ا٣ًًبٕ زُپؽ اظ ة( 

 .ؾبل اظ تبضٗد آذطٗي ت٣ٗ٘ت ٢ًبٖٗ اؾت پؽ اظ ا٣ًًبٕ زُد( 

  .پطزاذت اؾت هگطا٧ٌِٗ ْطٜ اٗي هست ضؾوبً ا٢طاض ثِ زٗي قَز ؾبل اظ تبضٗد نسٍض گَاّٖ ٖسم پؽ اظ ا٣ًًبٕ پٌذز( 



 َى تداضت؛لاً 318هكاتك هازُ  .تاضسغحيح هي« ز»گعيٌِ 

 تبضٗد اظ ؾبل پٌذ ا٣ًًبٕ اظ پؽ قسُ نبزض تزبضتٖ اهَض ثطإ ٗب تزبض َطٜ اظ ٦ِ چ٥ ٍ َلتٞتِ ٍ ثطات ثِ ضارِٗ زٖبٍٕ -318 هبزُ

 قسُ ٍا٢ٕ ثسٗي ا٢طاض ضؾوبً هست اٗي ْطٜ زض هگطا٧ٌِٗ ثَز ًرَاّس هؿؤَ هحب٦ن زض ٢ًبئٖ ت٣ٗ٘ت آذطٗي ٗب ٍ اٖتطايٌبهِ نسٍض

 .تاؾ هحؿَة ا٢طاض تبضٗد اظ ظهبى هطٍض هجساء نَضت اٗي زض ٦ِ ثبقس

 .زقَهٖ قطٍٔ اٖتطاو هْلت ا٣ًًبء تبضٗد اظ ظهبى هطٍض هست اٖتطاو ٖسم نَضت زض

 ٞطٍضزٗي 12ٍ 1303زلَ 25 ههَة تزبضت ٢بًَى ارطإ تبضٗد اظ ٢جل ٦ِ ّٖٗبَلتٞتِ ٍ چ٥ ٍ ثطٍات هَضز زض هبزُ اٗي هٟبز -تجهطُ

 اهَال ثِ ضارٕ ظهبى هطٍضثِ  هطثٌَ ه٣طضات تبثٕ ظهبى هطٍض ح٘ج اظ اؾٌبز اٗي ٍ ًجَزُ ارطاء ٢بثل اؾت قسُ نبزض 1304 ذطزاز 12 ٍ

 .تاؾ ه٣ٌَلِ

 

 هوارد هرتثظ تا لانوى صذور چک :هثحث سی و دوم

 (1381)آظهَى  .االخطا است زض حىن اسٌاز الظم .....ّاي غازضُ ػْسُ  است؟ چه غلفّاي ظيط  يه اظ گعيٌِ وسام -172

 ّبٕ اٗطاًٖ زض ذبضد اظ ٦كَض الٝ( قٗت ثب٥ً

 ّبٕ ٍا٢ٕ زض ذبضد اظ ٦كَض ة( ثب٥ً

 .اًس ّبٖٗ ٦ِ زاذل اٗطاى زاٗط قسُ د( ثب٥ً

 ّبٕ اٗطاًٖ تَؾٍ اقربل زض ذبضد اظ ٦كَض ز( ثب٥ً

 لاًَى غسٍض چه؛  2تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

قًَس ّوچٌ٘ي قٗت آًْب زض  ّبٖٗ ٦ِ َج١ ٢َاً٘ي اٗطاى زض زاذل ٦كَض زاٗط قسُ ٗب هٖ نبزض ْٖسُ ثب٥ًّبٕ چ٥» :زاضز ه٣طض هٖ 2هبزُ 

االرطا اؾت ٍ زاضًسُ چ٥ زض نَضت هطارِٗ ثِ ثب٥ً ٍ ٖسم زضٗبٞت توبم ٗب ٢ؿوتٖ اظ ٍرِ آى ثِ  اؾٌبز الظم ذبضد اظ ٦كَض زض ح٧ن 

ّبٕ هطثٌَ ثِ  ًبهِ تَاًس َج١ ٢َاً٘ي ٍ آٗ٘ي ِ ثطگكت چ٥ ٍ ٖسم پطزاذت گطزز ه٦ِٖ هٌتْٖ ث  ٖلت ًجَزى هحل ٍ ٗب ثِ ّط ٖلت زٗگطٕ

-ثطإ نسٍض ارطائِ٘، زاضًسُ چ٥ ثبٗس ٖ٘ي چ٥ ٍ گَاّٖ .نبزض٦ٌٌسُ ٍنَل ًوبٗس هبًسُ آى ضا اظ ارطإ اؾٌبز ضؾوٖ ٍرِ چ٥ ٗب ثب٢ٖ

ارطاء حجت زض نَضتٖ زؾتَض ارطا نبزض  .اؾٌبز هحل تؿل٘ن ًوبٗس حجت  ضا ثِ ارطإ 5ٍ ٗب گَاٌّ٘بهِ هٌسضد زض هبزُ  4ًبهِ هص٦َض زض هبزُ 

زاضًسُ چ٥ اٖن اؾت اظ ٦ؿٖ ٦ِ   .٦ٌس ٦ِ هُبث٣ت اهًبٕ چ٥ ثب ًوًَِ اهًبٕ نبزض٦ٌٌسُ زض ثب٥ً اظ َطٜ ثب٥ً گَاّٖ قسُ ثبقس هٖ

  .٢بًًَٖ آًبى ه٣بم ّبٕ زض ٍرِ حبهل( ٗب ٢بئنزض هَضز چ٥ ًَٗؿٖ قسُ ٗب حبهل چ٥ ) چ٥ زض ٍرِ اٍ نبزض گطزٗسُ ٗب ثِ ًبم اٍ پكت

ّبٕ ٍاضز قسُ ٦ِ هؿت٣٘وبً ٍ ثَُض  تَاًس هح٧َه٘ت نبزض٦ٌٌسُ ضا ًؿجت ثِ پطزاذت ٦ل٘ٔ ذؿبضات ٍ ّعٌِٗ زاضًسُ چ٥ هٖ -تجهطُ

س، اظ زازگبُ ت٣بيب هتٗبضٜ زض رْت ٍنَل َلت ذَز اظ ًبح٘ٔ ٍٕ هتحول قسُ اؾت، اٖن اظ آ٧ًِ ٢جل اظ نسٍض ح٧ن ٗب پؽ اظ آى ثبق

ّبٕ هعثَض ضا پؽ اظ نسٍض ح٧ن زضذَاؾت ٦ٌس، ثبٗس زضذَاؾت ذَز ضا ثِ  رجطاى ذؿبضت ٍ ّعٌِٗ  زض نَضتٖ ٦ِ زاضًسُ چ٥ .ًوبٗس

 «.ّوبى زازگبُ نبزض٦ٌٌسُ ح٧ن ت٣سٗن ًوبٗس

 (اتحبزِٗ -1387)آظهَى    وسام گعيٌِ زض هَضز چه غحيح است؟ -173

 .الٝ( چ٥ ؾٌس ضؾوٖ اؾت

 .االرطا ضا زاضز توبم ذهَن٘بت ؾٌس الظم ة( چ٥

 .د( چ٥ اظ ح٘ج ارطا هبًٌس ؾٌس ضؾوٖ اؾت

 .ز( ّوِ هَاضز نح٘ح اؾت

 لاًَى غسٍض چه؛  2تاضس، هكاتك غسض هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 



 (اتحبزِٗ -1387)آظهَى    است؟ ًازضستوسام گعيٌِ  -174

 .اؾتالٝ( ٍنَل ٍرِ چ٥ اظ ْْطًَٗؽ اظ َط١ٗ ارطإ حجت ه٘ؿط 

 .٦ٌس ة( زض نَضت ٖسم اًُجب٠ اهًبء ١ٍٞ گَاّٖ ٖسم تأزِٗ، حجت اظ ارطا اهتٌبٔ هٖ

 .د( زض ارطإ حجت اه٧بى ثبظزاقت هسَٗى ٍرَز ًساضز

 .قَز ز( زض ارطإ حجت ه٣طضات هؿتخٌ٘بت زٗي زض هَضز هسَٗى ضٖبٗت هٖ

 لاًَى غسٍض چه؛  2تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

  َٔ٦497ٌ٘س ثِ زهطچ٘لٖ، ز٦تطهحوّس، ٢بًَى تزبضت زض ًٓن ح٢َ٣ٖ ٦ًٌَٖ، نٟحٔ ضر. 

تَاًس اظ ازاضُ ثثت اسٌاز زضذَاست  االخطا است ٍ زاضًسُ آى، تحت ضطائكي هي وسام يه اظ اسٌاز ظيط، زض حىن سٌس الظم -175

 (هط٦ع -1387)آظهَى    غسٍض اخطائيِ وٌس؟

 ة( چ٥    الٝ( ثطات

 ز( ّط ؾِ هَضز   د( ؾٟتِ )ٞتِ َلت(

 لاًَى غسٍض چه؛ 2تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 (1388)آظهَى    تَاى ػليِ ظْطًَيس السام وطز؟ آيا زض اخطاي چه اظ قطيك ثثت هي -176

 الٝ( ذ٘ط

 .ضٍظ اظ نسٍض گَاّٖ ٖسم پطزاذت ًگصقتِ ثبقس 15ة( ثلِ، اگط هست 

 .هبُ اظ ظهبى نسٍض گَاّٖ ٖسم پطزاذت ًگصقتِ ثبقس 6د( ثلِ، اگط هست 

 .ز( ثلِ، ظٗطا ٍٕ )ْْطًَٗؽ( هؿإٍل٘ت پطزاذت ٍرِ چ٥ ضا پصٗطٞتِ اؾت

 لاًَى غسٍض چه؛  2تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 (1390)آظهَى  تَاًس السام ًوايس. زاضًسُ چه تطاي ٍغَل ٍخِ آى اظ قطيك اخطاي ثثت ػليِ .... هي -177

 نبزض٦ٌٌسُ ٍ يبهية(   ٣ٍٞ نبزض٦ٌٌسُ  الٝ(

 ْْطًَٗؽ ٍ يبهي، نبزض٦ٌٌسُز(   نبزض٦ٌٌسُ ٍ ْْطًَٗؿبى د( 

 ؛چه غسٍض لاًَى 2 هازُ اذيط هكاتك لسوت .تاضسغحيح هي« الف»گعيٌِ 

 (1392)آظهَى ّستٌس؟ تطذَضزاض ضسوي اسٌاز اخطاي هعاياي اظ ظيط اسٌاز وساهيه اظ -178

 اٗطاًٖ ذهَنٖ ٍ زٍلتٖ ّبٕثب٥ً ْٖسُ ضٗبلٖ ّبٕچ٥ ٣ٍٞالٝ( 

 اٗطاًٖ ذهَنٖ ٍ زٍلتٖ ّبٕثب٥ً ْٖسُ نبزضُ اضظٕ ٍ ضٗبلٖ ّبٕ چ٥ة( 

 زٍلتٖ ّبٕثب٥ً ْٖسُ نبزضُ ّبٕچ٥ ٣ٍٞد( 

 ذبضرٖ ٍ اٗطاًٖ ّبٕثب٥ً تَؾٍ نبزضُ ّبٕچ٥ز( 

 لاًَى غسٍض چه؛ 2تاضس. هكاتك هازُ غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 (1386)آظهَى    لثل اظ تاضيد هٌسضج زض آى لاتل ٍغَل است؟آيا ٍخِ چه  -179

 الٝ( ثلٖ

 ة( ذ٘ط

 .د( ذ٘ط، هگط اٗي ٦ِ زض هتي چ٥ قطَٖ ثطإ پطزاذت ش٦ط قسُ ٍ آى قطٌ تح١٣ ٗبٞتِ ثبقس



 .ز( ثلِ، زض نَضتٖ ٦ِ حبثت قَز چ٥ ثسٍى تبضٗد نبزض قسُ اؾت

 ؛ 1382هىطض لاًَى غسٍض چه اغالحي  3تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 «.چ٥ ٣ٍٞ زض تبضٗد هٌسضد زض آى ٗب پؽ اظ آى ٗب پؽ اظ تبضٗد هص٦َض ٢بثل ٍنَل اظ ثب٥ً ذَاّس ثَز» :زاضز ه٧طض ه٣طض هٖ 3هبزُ 

 (1391)آظهَى وسام ػثاضت غحيح است؟ زض هَضز اثط تَليف ضسى هَخَزي حساب خاضي يا تستِ تَزى آى ٌّگام غسٍضچه، -180

       .قَز الٝ( هَرت ؾلت ٌَٖاى چ٥ اظ ؾٌس هٖ

 گطزز.  ة( هَرت ؾلت ٌَٖاى چ٥ اظ ؾٌس ًوٖ

         .قَز د( ٣ٍٞ ثؿتِ ثَزى حؿبة، هَرت ؾلت ٌَٖاى چ٥ اظ ؾٌس هٖ

 .گطزز ز( ٣ٍٞ ت٢َ٘ٝ قسى هَرَزٕ، هَرت ؾلت ٌَٖاى چ٥ اظ ؾٌس هٖ

 لاًَى غسٍض چه؛ 14ٍ  10هكاتك هَاز  .تاضسهيغحيح « ب»گعيٌِ 

هحل ذَاّس ّط ٦ؽ ثب ٖلن ثِ ثؿتِ ثَزى حؿبة ثب٧ًٖ ذَز هجبزضت ثِ نسٍض چ٥ ًوبٗس ٖول ٍٕ زض ح٧ن نسٍض چ٥ ثٖ -10هازُ

 .هح٧َم ذَاّس قس ٍ هزبظات تٗ٘٘ي قسُ ٚ٘ط٢بثل تٗل١٘ اؾت 7ثَز ٍ ثِ حسا٦خط هزبظات هٌسضد زض هبزُ 

ه٣بم ٢بًًَٖ آًْب ثب تهطٗح ثِ ا٧ٌِٗ چ٥ ه٣َٟز ٗب ؾط٢ت ٗب رٗل قسُ ٍ ٗب اظ َط١ٗ ٦الّجطزاضٕ ٦ٌٌسُ چ٥ ٗب شٌٟٕٗ ٗب ٢بئننبزض -14هازُ

ثب٥ً پؽ اظ احطاظ  .زؾتَض ٖسم پطزاذت ٍرِ چ٥ ضا ثِ ثب٥ً ثسّس تَاًس ٦تجبًٗب ذ٘بًت زض اهبًت ٗب رطاٗن زٗگطٕ تحه٘ل گطزٗسُ هٖ

َّٗت زؾتَضزٌّسُ اظ پطزاذت ٍرِ آى ذَززاضٕ ذَاّس ٦طز ٍ زض نَضت اضائِ چ٥ ثب٥ً گَاّٖ ٖسم پطزاذت ضا ثب ش٦ط ٖلت اٖالم 

  .ًوبٗسقسُ نبزض ٍ تؿل٘ن هٖ

اذت قسُ حبثت تَاًس ٖلِ٘ ٦ؿٖ ٦ِ زؾتَض ٖسم پطزاذت زازُ ق٧بٗت ٦ٌس ٍ ّطگبُ ذالٜ ازٖبٖٗ ٦ِ هَرت ٖسم پطززاضًسُ چ٥ هٖ

 .اٗي ٢بًَى ثِ پطزاذت ٦لِ٘ ذؿبضات ٍاضزُ ثِ زاضًسُ چ٥ هح٧َم ذَاّس قس 7گطزز زؾتَضزٌّسُ ٖالٍُ ثط هزبظات ه٣طض زض هبزُ 

شٌٟٕٗ زض هَضز اٗي هبزُ ٦ؿٖ اؾت ٦ِ چ٥ ثِ ًبم اٍ نبزض ٗب ْْطًَٗؿٖ قسُ ٗب چ٥ ثِ اٍ ٍاگصاض گطزٗسُ ثبقس )ٗب چ٥ زض  -1تثػطُ

 .(اٍ ٍاگصاض گطزٗسٍُرِ حبهل ثِ 

زّس ثب٥ً ه٧لٝ اؾت ٍرِ چ٥ ضا تب تٗ٘٘ي ت٧ل٘ٝ آى زض هطرٕ ضؾ٘سگٖ ٗب اًهطاٜ زض هَضزٕ ٦ِ شٌٟٕٗ زؾتَض ٖسم پطزاذت هٖ

  .زؾتَضزٌّسُ زض حؿبة هؿسٍزٕ ًگْساضٕ ًوبٗس

ا٦خط ْطٜ هست ٥ٗ ّٟتِ گَاّٖ زؾتَضزٌّسُ ه٧لٝ اؾت پؽ اظ اٖالم ثِ ثب٥ً ق٧بٗت ذَز ضا ثِ هطارٕ ٢ًبٖٗ تؿل٘ن ٍ حس -2تثػطُ

هست هص٦َض ثب٥ً اظ هحل هَرَزٕ ثِ ت٣بيبٕ زاضًسُ  ءت٣سٗن ق٧بٗت ذَز ضا ثِ ثب٥ً تؿل٘ن ًوبٗس زض ٚ٘ط اٗي نَضت پؽ اظ ا٣ًًب

 .چ٥ ٍرِ آى ضا پطزاذت ٦ٌس

 (1388)آظهَى :وسي وِ چه پس اظ اضائِ تِ تاًه ٍ غسٍض گَاّي ػسم پطزاذت )تطگطت( تِ ٍي هٌتمل ضسُ است -181

 .الٝ( هُل٣بً ح١ ت٣ٗ٘ت ٦ٟ٘طٕ ًساضز

 .ة( ٣ٍٞ ح١ زاضز اظ َط١ٗ ارطإ حجت ت٣بيبٕ نسٍض ارطائِ٘ ٦ٌس

 .هٌس اؾت د( چٌبًچِ اًت٣بل ثب ؾٌس ضؾوٖ ثبقس اظ ٦لِ٘ ح٠َ٣ ٢بًًَٖ ثْطُ

 .هٌس اؾت ز( زض نَضتٖ ٦ِ اًت٣بل ٢ْطٕ ثبقس اظ ٦لِ٘ ح٠َ٣ ٢بًًَٖ ثْطُ

 لاًَى غسٍض چه؛  11تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

٦ؿٖ ٦ِ چ٥ پؽ اظ ثطگكت اظ ثب٥ً ثِ ٍٕ هٌت٣ل گطزٗسُ، ح١ ق٧بٗت ٦ٟ٘طٕ ًرَاّس زاقت، هگطآ٧ًِ  ...» :زاضز ه٣طض هٖ 11هبزُ 

 «...اًت٣بل ٢ْطٕ ثبقس



تِ تاًه غازضوٌٌسُ آى چه زستَض زّس اظ پطزاذت آى سٌس  .........ضرػي وِ هسػي است زاضًسُ چه تؿويي ضسُ تَزُ  -182

 (1381)آظهَى    .ذَززاضي ًوايس

 تَاًس ثب ازٖبٕ رٗل ة( هٖ    .تَاًس الٝ( ًوٖ

 تَاًس ثب ازٖبٕ ه٣َٟز قسى ز( هٖ   تَاًس ثب ازٖبٕ ؾط٢ت د( هٖ

 لاًَى غسٍض چه؛  14هازُ  3تاضس، هكاتك تثػطُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

تَاى هت٢َٝ ًوَز هگط آ٧ًِ ثب٥ً نبزض٦ٌٌسُ ًؿجت ثِ  قسُ ٍ هؿبٞطتٖ ضا ًوّٖبٕ تًو٘يپطزاذت چ٥» :زاضز ه٣طض هٖ 14هبزُ  3تجهطُ 

هحَِٟ ذَاّس  14زض اٗي هَضز ً٘ع ح١ زاضًسُ چ٥ ضارٕ ثِ ق٧بٗت ثِ هطارٕ ٢ًبئٖ َج١ هٟبز ٢ؿوت اذ٘ط هبزُ  .آى ازٖبٕ رٗل ًوبٗس

 «.ثَز

 (1390)آظهَى  ساب هطتطن، وليِ غازضوٌٌسگاى:زض غَضت غسٍض چه اظ ح -183

 .ثبقٌس ثط پبِٗ تَا١ٞ ه٘بى ذَز هؿإٍل پطزاذت هٖالٝ( 

  .ثبلؿَِٗ زاضإ هؿإٍل٘ت ّؿتٌس -ثبلوٌبنِٟ ة(

 .ثطاؾبؼ ٢طاضزاز گكبٗف حؿبة ثب ثب٥ً هؿإٍل٘ت زاضًسد( 

 .ثِ نَضت تًبهٌٖ ٍ ّط ٥ٗ ًؿجت ثِ ٦ل هجلٙ چ٥ هؿإٍل٘ت زاضًسز( 

 لاًَى غسٍض چه؛ 18. هكاتك هازُ تاضسغحيح هي« ب»گعيٌِ 

ًبهِ ثب٧ًٖ ضا ثِ ٗب يوبًت  الًوبىتَاًس هجلٙ ٍرِ ٦ٌٌسُ هٖهتٗسز ثبقٌس هطرٕ ت٣ٗ٘ت چ٥ّطگبُ نبزض٦ٌٌسگبى » :زاضزه٣طض هٖ 18هبزُ 

 «.ثِ ََض تؿبٍٕ ت٣ؿ٘ن ًوبٗس ٍل٘تإهؿ  ّط ٥ٗ اظ آًبى ٍ زض نَضت هٗلَم ًجَزى ه٘عاى  ٍل٘تإهؿه٘عاى 

 (1381)آظهَى   .ضَز تِ ػٌَاى غازضوٌٌسُ ضٌاذتِ هي .........زض غَضتي وِ سٌس تداضتي تِ ًوايٌسگي غازض ضَز،  -184

 الٝ( ان٘ل

 ة( ًوبٌٗسُ

 .د( ًوبٌٗسُ اگط زاضإ اذت٘بض ًجبقس

 .ثبقسز( ًوبٌٗسُ اگط اذت٘بض ًساقتِ ٍ ٌَٖاى ًوبٌٗسگٖ ضا زض ؾٌس ٢٘س ٧ًطزُ 

 لاًَى غسٍض چه؛  19تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

زض نَضتٖ ٦ِ چ٥ ثِ ٦ٍبلت ٗب ًوبٌٗسگٖ اظ َطٜ نبحت حؿبة اٖن اظ قرهٖ ح٣٘٣ٖ ٗب ح٢َ٣ٖ نبزض قسُ » :زاضز ه٣طض هٖ 19هبزُ 

يطض ٍ ظٗبى ثطاؾبؼ تًبهي ٖلِ٘ نبحت حؿبة هتًبهٌبً هؿإٍل پطزاذت ٍرِ چ٥ ثَزُ ٍ ارطائِ٘ ٍ ح٧ن   ثبقس، نبزض٦ٌٌسُ چ٥ ٍ

چ٥ َج١ ه٣طضات اٗي ٢بًَى هؿإٍل٘ت ٦ٟ٘طٕ ذَاّس زاقت هگطا٧ٌِٗ حبثت ًوبٗس ٦ِ ٖسم   ٦ٌٌسُ ثِ ٖالٍُ اهًبء .قَز ّط زٍ نبزض هٖ

ط ثٗسٕ اٍ اؾت، ٦ِ زض اٗي نَضت ٦ؿٖ ٦ِ هَرت ٖسم پطزاذت قسُ اظ ًٓ پطزاذت هؿتٌس ثِ ٖول نبحت حؿبة ٗب ٦ٍ٘ل ٗب ًوبٌٗسٓ 

 «.٦ٟ٘طٕ هؿإٍل ذَاّس ثَز

هسيطػاهل ٍ هسيطهالي يه ضطوت زٍلتي يه فمطُ چه تِ هثلغ تيست هيلياضز ضيال تاتت پطزاذت تسّي حال ضسُ ضطوت  -185

چِ اضراغي تطاي زضيافت  .اًس ٍلي چه هصوَض قثك گَاّي تاًه غيطلاتل پطزاذت اػالم ضسُ است غازض ًوَزُ ٍ تِ قلثىاض زازُ

 (1384)آظهَى    زاضًس؟چه هسؤٍليت حمَلي 

 الٝ( ٣ٍٞ قط٦ت ثِ ٌَٖاى قرم ح٢َ٣ٖ

 ة( هسٗطٖبهل قط٦ت ثِ ٌَٖاى قرم ح٣٘٣ٖ هتًبهٌبً ثب قط٦ت ثِ ٌَٖاى قرم ح٢َ٣ٖ

 د( هسٗطهبلٖ قط٦ت ثِ ٌَٖاى قرم ح٣٘٣ٖ هتًبهٌبً ثب قط٦ت ثِ ٌَٖاى قرم ح٢َ٣ٖ



 ثب قط٦ت ثِ ٌَٖاى قرم ح٢َ٣ٖ ز( هسٗطهبلٖ ٍ هسٗطٖبهل قط٦ت ثِ ٌَٖاى اقربل ح٣٘٣ٖ هتًبهٌبً

 لاًَى غسٍض چه؛  19تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

زض غَضتي وِ هسيطػاهل يه ضطوت تداضتي تِ ًوايٌسگي اظ قطف ضطوت چىي غازض ًوايس وِ هٌتْي تِ گَاّي ػسم  -186

 (1385)آظهَى    :پطزاذت ضَز

 .٦ٟ٘طٕ زاضزالٝ( ٣ٍٞ هسٗطٖبهل ٦ِ چ٥ ضا نبزض ٦طزُ اؾت هؿإٍل٘ت 

 .ة( هسٗطٖبهل ٍ ًَٖ ّ٘أت هسٗطُ هؿإٍل٘ت ٦ٟ٘طٕ ٍ ح٢َ٣ٖ زاضًس

 .د( هسٗطٖبهل هؿإٍل٘ت ٦ٟ٘طٕ ٍ قط٦ت هؿإٍل٘ت ح٢َ٣ٖ زاضز

 .ثبقس ز( هسٗطٖبهل هؿإٍل٘ت ٦ٟ٘طٕ ٍ هؿإٍل٘ت تًبهٌٖ ٍ ح٢َ٣ٖ هتَرِ ّط زٍ قرم هٖ

 لاًَى غسٍض چه؛  19تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 (1386)آظهَى  هسيطػاهل ضطوت سْاهي تِ ًوايٌسگي اظ آى چىي غازض وٌس هسؤٍليت پطزاذت آى تطػْسُ ويست؟ اگط -187

 الٝ( هسٗطٖبهل

 ة( قط٦ت

 د( هسٗط ٖبهل ٍ قط٦ت )هتًبهٌبً(

قط٦ت هؿإٍل ز( قط٦ت ٍ هسٗطٖبهل ّط زٍ، هگط آى ٦ِ هسٗطٖبهل حبثت ٦ٌس ٖسم پطزاذت هؿتٌس ثِ ٖول اٍ ًجَزُ ٦ِ زض اٗي حبلت تٌْب 

 .اؾت

 لاًَى غسٍض چه؛  19تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 (1388)آظهَى     تِ هَخة لاًَى غسٍض چه زض غَضت غسٍض چه تِ ٍوالت هسؤٍليت پطزاذت ٍخِ آى تِ ػْسُ ويست؟ -188

 ة( ٣ٍٞ ه٦َل     الٝ( ٣ٍٞ ٦ٍ٘ل 

 ز( ٦ٍ٘ل ٍ ه٦َل هتًبهٌبً   د( ٦ٍ٘ل ٍ ه٦َل ثبلوٌبنِٟ 

 لاًَى غسٍض چه؛  19تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 (1390)آظهَى  تاضس. ذيط تأزيِ چه اظ تاضيد ..... هيأهحاسثِ ذساضت ت ءهثسا -189

 حجت زازذَاؾت هُبلجِ ٍرِة(    نسٍض چ٥ الٝ( 

 ه٣طض زض ٢بًَى آٗ٘ي زازضؾٖ هسًٖز(  نسٍض گَاٌّ٘بهِ ٖسم پطزاذت د(

 .تاضسغحيح هي« الف»گعيٌِ 

 ًبهِ ارطإ ٘يٗزِٗ ٍ ضٍِٗ ٖولٖ هحب٦ن زض هَضز اٍضا٠ تزبضٕ، هْطِٗ ٍ اؾٌبز هَئَ آأذ٘ط تأزض حبل حبيط هجساٌ هحبؾجِ ذؿبضت ت

 .ثبقساالرطا اظ تبضٗد ؾطضؾ٘س ؾٌس هٖهٟبز اؾٌبز ضؾوٖ الظم

)آظهَى  .. است...ًوَزُ است، ظيطا .همٌي زاضًسُ چه ضا اظ تَزيغ ذساضات احتوالي تطاي غسٍض لطاض تأهيي ذَاستِ هؼاف  -190

1391) 

 ءاالرطا ة( چ٥ زضح٧ن اؾٌبز ضؾوٖ الظم                  الٝ( چ٥ ؾٌسٕ ضؾوٖ

 ز( احتوبل ثس٧ّبض ثَزى نبزض ٦ٌٌسُ چ٥ ظٗبز       د( ثس٧ّبضٕ نبزض٦ٌٌسُ چ٥ هؿلن

 لاًَى آييي زازضسي هسًي؛ 110هكاتك هازُ  .تاضسغحيح هي« ز»گعيٌِ 

زض زٖبٍٖٗ ٦ِ هؿتٌس آًْب چ٥ ٗب ؾٟتِ ٗب ثطات ثبقس ٍ ّوچٌ٘ي زض هَضز زٖبٍٕ هؿتٌس ثِ اؾٌبز ضؾوٖ ٍ زٖبٍٕ ٖلِ٘ هت٢َٝ،  -110هازُ

 .تَاًس ثطإ تأه٘ي ذؿبضات احتوبلٖ ذَز ت٣بيبٕ تأه٘ي ًوبٗس ذَاًسُ ًوٖ



  ٢بًَى نسٍض چ٥ 19ٍ  17، 15ضرَٔ قَز ثِ هَاز. 

« ج»ًيع آى ضا زض ٍخِ ضرع « ب»يا تِ حَالِ وطز اٍ غازض ًوَزُ ٍ « ب»ضرع  چىي ضا زض ٍخِ« الف»ضرع  -191

ٍ ٍلَع اضتثاُ زض غسٍض چه زض غَضتي زض تطاتط « ب»هثٌي تط تسّىاض ًثَزى تِ « الف»ًوايس. زض ايي غَضت ايطاز  ظْطًَيسي هي

 (1391)آظهَى  « ....ج»لاتل استٌاز است وِ « ج»

                  .آگبُ ًجبقسالٝ( اظ ٢ٍَٔ اقتجبُ هُل٣بً 

 .ة( پؽ اظ زاضًسُ قسى ثِ ّط ًحَ اظ ٢ٍَٔ اقتجبُ آگبُ قسُ ثبقس

          .د( ٌّگبم زاضًسُ قسى اظ ٢ٍَٔ اقتجبُ آگبُ ثَزُ اؾت

 .ٍ ٌّگبم زاضًسُ قسى آگبُ ثَزُ ثبقس« الٝ»ز( اظ ٢ٍَٔ اقتجبُ ٣ٍٞ ثِ ٍؾ٘لِ 

 .تاضسغحيح هي« ج»گعيٌِ 

  ٍٕ ثب تَرِ ثِ ٍنٝ تزطٗسٕ اؾٌبز تزبضٕ، چَى قرم )د( ثب آگبّٖ اظ اقتجبُ ثِ يطض ذَز ا٢سام ًوَزُ اؾت لصا اٗطاز زض ٢جبل

 .٢بثل اؾتٌبز ذَاّس ثَز

ايي  زض .ًوايسهي ظْطًَيسي «ج»ٍخِ  زض ضا آى ًيع «ب»ٍ  ًوَزُ غازض وطز تِ حَالِ يا «ب»ٍخِ  زض ضا ايسفتِ «الف»  -192

تطاتط  زض غَضتي زض است، تَزُ قطف ضرػيت زض اضتثاُ تط هثتٌي «ب»ٍخِ  زض سٌس غسٍض ايٌىِ تط هثٌي «الف»ايطاز  غَضت

 (1392)آظهَى  :«ج»وِ  است استٌاز لاتل «ج»

 .قَز آگبُ قسى زاضًسُ اظ پؽ اقتجبُ ٢ٍَٔ اظالٝ( 

 .ًجبقس آگبُ هُل٣بً اقتجبُ ٢ٍَٔ اظة( 

 .ثبقس آگبُ قسى زاضًسُ ٌّگبم اقتجبُ ٢ٍَٔ اظد( 

 .ثبقس آگبُ قسى زاضًسُ ٌّگبم اقتجبُ ٢ٍَٔ اظ ٍ ثَزُ تبرطز( 

 تاضس.غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 

 در هرور زهاى :هثحث سی و سوم

 (1389)آظهَى    زض غَضت هطٍض ظهاى تداضي، وسام يه اظ هَاضز شيل غحيح است؟ -193

 .زاقتالٝ( زاضًسُ ح١ هُبلجِ ٍرِ آى ضا ثِ ّ٘چ ٌَٖاى ًرَاّس 

 .ة( زاضًسُ نطٞبً ح١ هطارِٗ ثِ نبزض٦ٌٌسُ ؾٌس تزبضٕ ضا ذَاّس زاقت

 .اًس ضا ذَاّس زاقت د( زاضًسُ ح١ هطارِٗ ثِ ٦ؿبًٖ ٦ِ ثِ يطض اٍ اؾتٟبزُ ثالرْت ٦طزُ

 .ز( زاضًسُ ح١ هُبلجِ ٍرِ آى ضا اظ توبم هؿإٍل٘ي ؾٌس، ثِ ٌَٖاى ٥ٗ ؾٌس هٗطٜ زٗي ذَاّس زاقت

 لاًَى تداضت؛ 319تاضس، هكاتك هازُ  هيغحيح « ج»گعيٌِ 

 ٗبٞتِ ثطات زاضًسُ ٦طز هُبلجِ ؾبل پٌح ظهبى هطٍض حهَل ٍاؾُِ ثِ ًتَاى ضا چ٥ ٗب َلت ٗبٞتِ ثطات ٍرِ اگط» :زاضز ه٣طض هٖ 319هبزُ 

.ًوبٗس هُبلجِ اؾت ٦طزُ ثالرْت اؾتٟبزُ اٍ يطض ثِ ٦ِ ٦ؿٖ اظ ضا آى ٍرِ ه٣ٌَلِ اهَال ظهبى هطٍض حهَل تب تَاًس هٖ چ٥ ٗب َلت

 «.ثبقس ٞب٢س ضا ٢بًَى اٗي زض ه٣طض اؾبؾٖ قطاٍٗ اظ ٧ٖٗ چ٥ ٗب َلت ٗبٞتِ ثطات ٦ِ اؾت ربضٕ ً٘ع هَضزٕ زض ٠َٞ ح٧ن -تجهطُ

 

 داللی :هثحث سی و چهارم



 کلیات -

 (اتحبزِٗ -1387)آظهَى  .است ......لطاضزاز زاللي اغَالً تاتغ همطضات ضاخغ تِ  -194

 ة( اربضُ اقربل    ٦بضٕ الٗول الٝ( ح١

 ز( ٍزِٗٗ     د( ٦ٍبلت

 لاًَى تداضت؛  335هكاتك لسوت اذيط هازُ   تاضس، غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 ًوبٗس هٗبهالتٖ ذَاّس هٖ ٦ِ ٦ؿٖ ثطإ ٗب قسُ هٗبهالتٖ اًزبم ٍاؾُِ ارطت ه٣بثل زض ٦ِ اؾت ٦ؿٖ زالل» :زاضز ه٣طض هٖ 335هبزُ 

 «.اؾت ٦ٍبلت ثِ ضارٕ ه٣طضات تبثٕ زاللٖ ٢طاضزاز انَالً .٦ٌس هٖ پ٘سا هٗبهلِ َطٜ

 (1386)آظهَى    :قثك لاًَى تداضت ايطاى زالل -195

 .گ٘طز الٝ( يبهي ارطإ هٗبهالتٖ ً٘ؿت ٦ِ تَؾٍ اٍ اًزبم هٖ

 .گ٘طز ة( يبهي ارطإ هٗبهالتٖ اؾت ٦ِ تَؾٍ اٍ اًزبم هٖ

 .حتٖ اگط قطٌ ذالٜ قسُ ثبقسقَز  د( يبهي ارطإ هٗبهالتٖ اؾت ٦ِ تَؾٍ اٍ اًزبم هٖ

 .ز( ٌّگبهٖ يبهي ارطإ هٗبهالت اؾت ٦ِ َطٜ قرم ح٢َ٣ٖ ثبقس

 لاًَى تداضت؛  343تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

قَز  ٦ٌس ٍ يبهي ارطإ هٗبهالتٖ ٦ِ ثِ تَؾٍ اٍ هٖ ّب زاللٖ هٖ زالل يبهي اٖتجبض اقربنٖ ٦ِ ثطإ آى» :زاضز ه٣طض هٖ 343هبزُ 

 «.ً٘ؿت

 (1392)آظهَى  .....ثالث  تؼْسات اخطاي هسؤٍل آهط تطاتط زض زالل اغَالً -196

 .اؾت آهط تاتْٗس ارطإ هؿئَل حبلج ثطاثط زض باهّ ً٘ؿتالٝ( 

 .ً٘ؿت آهط تْٗسات ارطإ ٍلإهؿ حبلج ثطاثط زض ٦ِ ّوچٌبى ً٘ؿتة( 

 .ً٘ؿت آهط تْٗسات ارطإ ٍلإهؿ حبلج ثطاثط زض باهّ اؾتد( 

 .اؾت آهط تْٗسات ارطإ ٍلإهؿ حبلج ثطاثط زض ٦ِ ّوچٌبى اؾتز( 

 لاًَى تداضت؛ 344ٍ  343تاضس. هكاتك هَاز غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 ت٣ه٘ط قَز حبثت ا٧ٌِٗ هگط ً٘ؿت ٍلإهؿ ثَزُ هٗبهلِ هَضز ٦ِ إالتزبضُ هبل رٌؽ ٗب اضظـ ذهَل زض زالل» زاضز:ه٣طض هٖ 344 هبزُ

 .«ثَزُ اٍ ربًت اظ

 (1380)آظهَى    :اگط زالل زض هؼاهلِ سْين تاضس، زض ايي غَضت -197

 .الٝ( آهط هؿإٍل٘تٖ ًساضز ٍ ٣ٍٞ زالل هؿإٍل٘ت زاضز

 .ة( ثب آهط ذَز هتٌبنٟبً هؿإٍل ارطإ تْٗس ذَاّس ثَز

 .ثبقٌس آهط هتًبهٌبً هؿإٍل ارطإ تْٗس هٖ د( زالل ٍ

 .ز( ٣ٍٞ آهط هؿإٍل ارطإ تْٗس اؾت

 لاًَى تداضت؛  347تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 «.زثَ ذَاّس تْٗس ارطإ ٍلإهؿ هتًبهٌبً ذَز آهط ثب ثبقس ؾْ٘ن هٗبهلِ زض زالل ٦ِ نَضتٖ زض» :زاضز ه٣طض هٖ 347هبزُ 
 

 هخارجاجرت دالل و  -

 (1389)آظهَى ؟تاضس ًويالعحوِ غحيح  يه اظ هَاضز شيل زضذػَظ استحماق زالل تِ زضيافت حك وسام -198



 .العحوِ اؾت الٝ( زالل زض نَضتٖ ٦ِ هٗبهلِ ثب ٍؾبَت اٍ توبم قسُ ثبقس هؿتح١ زضٗبٞت ح١

 .العحوِ اؾت ح١ة( ّطگبُ هٗبهلِ هكطٌٍ ثِ تح١٣ قطٌ ثبقس زالل نطٞبً پؽ اظ حهَل قطٌ هؿتح١ زضٗبٞت 

 .قَز العحوِ اظ زالل ؾلت ًوٖ د( زض نَضتٖ ٦ِ هٗبهلِ ثِ ٍاؾُِ اٖوبل ذ٘بض ٚجي ٞؿد قَز ح١ هُبلجِ ح١

 .العحوِ زالل ثِ ًؿجت هؿبٍٕ ثِ ْٖسُ َطٞ٘ي هٗبهلِ اؾت هگط آ٧ًِ ذالٜ آى تَا١ٞ قسُ ثبقس ز( ح١

 اًَى تداضت؛ل 354ٍ  352، 350، 348تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

«.ثبقس قسُ توبم اٍ ٍؾبَت ٗب ٖٗضاٌّوب ثِ هٗبهلِ ٦ِ نَضتٖ زض هگط ٦ٌس هُبلجِ ضا زاللٖ ح١ تَاًس ًوٖ زالل» :زاضز ه٣طض هٖ 348هبزُ 

 «.ثَز ذَاّس ارطت هؿتح١ قطٌ حهَل اظ پؽ زالل ثبقس تٗل٣ٖ٘ قطٌ ثِ هكطٌٍ هٗبهلِ ّطگبُ» :زاضز ه٣طض هٖ 350هبزُ 

 زالل اظ زاللٖ هُبلجِ ح١ ثكَز ٞؿد ٢بًًَٖ ذ٘بضات اظ ٧ٖٗ ٍاؾُِ ثِ ثب َطٞ٘ي ضيبٗت ثِ هٗبهلِ ٦ِ نَضتٖ زض» :زاضز هٖه٣طض  352هبزُ 

 «.ًجبقس زالل ثِ هؿتٌس هٗبهلِ ٞؿد ا٧ٌِٗ ثط هكطٌٍ قَز ًوٖ ؾلت

ًوَزُ هگطا٧ٌِٗ ٢طاضزاز ذهَنٖ ٚ٘ط اٗي  العحوِ زالل ثِ ْٖسُ َطٖٞ اؾت ٦ِ اٍ ضا هأهَض ثِ اًزبم هٗبهلِح١» :زاضز ه٣طض هٖ 354هبزُ 

 «.تطت٘ت ضا ه٣طض ثساضز

 (1382)آظهَى    .....ضَز، لاتل هكالثِ  هراضخي وِ زالل هتحول هي -199

 .الٝ( اؾت

 .ة( ً٘ؿت

 .د( ً٘ؿت، حتٖ اگط ح١ زضٗبٞت آى قطٌ قسُ ثبقس

 .ز( اؾت، اگط ٖطٜ هحل زالل ضا هؿتح١ زضٗبٞت آى هربضد ثساًس

 لاًَى تداضت؛  351تاضس، هكاتك لسوت اذيط هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 ٍلَآ٧ًِ ثَز ذَاّس هربضد اذص هؿتح١ زالل قَز زازُ اٍ ثِ ٦ٌس هٖ زالل ٦ِ هربضرٖ ثبقس قسُ قطٌ اگط» :زاضز ه٣طض هٖ 351هبزُ 

 «.٦ٌس ح٧ن ٦طزُ زالل ٦ِ هربضرٖ پطزاذت ثِ هحل تزبضتٖ ٖطٜ ٦ِ اؾت ربضٕ ً٘ع هَضزٕ زض تطت٘ت ّو٘ي .ؾطًگ٘طز هٗبهلِ

 (1392)آظهَى  اض ......و الؼولحك ضَز الالِ آهط هَافمت تا هؼاهلِ اگط -200

 اؾت ارطت توبم هؿتح١الٝ( 

 .ثبقسًوٖ ارطت هؿتح١ ة(

 ٦ٌسهٖ زضٗبٞت ضا ارطت ًهٝد( 

 .٦ٌسهٖ زضٗبٞت ٦ٌس ه٣طض هحل ٖطٜ ٦ِ ضا ارطتٖز( 

 لاًَى تداضت؛ 352هازُ تاضس. هكاتك غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 

 کاری )کویسیوى(العولحك :هثحث سی و پنجن

 واض زض تطاتط قطف هؼاهلِ هسؤٍل اخطاي تؼْس آهط .... زض تطاتط آهط هسؤٍل اخطاي تؼْسات قطف هؼاهلِ .... الؼول اغَالً حك -201

 (1391)آظهَى 

 اؾت -ة( اؾت ّوچٌب٧ًِ                 اؾت -بالٝ( ً٘ؿت اهّ

 ً٘ؿت -ز( ً٘ؿت ّوچٌب٧ًِ                  ً٘ؿت  -بد( اؾت اهّ

 لاًَى تداضت؛ 367ٍ   357هكاتك هَاز  .تاضسغحيح هي« ج»گعيٌِ 

 .زاضزالٗولٖ زضٗبٞت هٖالٗول ٦بض ٦ؿٖ اؾت ٦ِ ثِ اؾن ذَز ٍلٖ ثِ حؿبة زٗگطٕ )آهط( هٗبهالتٖ ٦طزُ ٍ زض ه٣بثل ح١ح١ -357هازُ



ه٣بثل آهط هؿإٍل پطزاذت ٍرَُ ٍ ٗب اًزبم ؾبٗط تْٗسات َطٜ هٗبهلِ ً٘ؿت هگط اٗي ٦ِ هزبظ زض هٗبهلِ ثِ الٗول ٦بض زض ح١ -367هازُ

 .اٖتجبض ًجَزُ ٍ ٗب قرهبً يوبًت َطٜ هٗبهلِ ضا ٦طزُ ٍ ٗب ٖطٜ تزبضتٖ ثلس، اٍ ضا هؿإٍل ٢طاض زّس

 (1381)آظهَى    «.هكالثِ وٌس ......الؼول واض حك زاضز حك»است؟ غلفّاي ظيط  وسام يه اظ گعيٌِ -202

 الٝ( ٦طاِٗ حول ٍ ٣ًل ضا

 ة( ّعٌِٗ اًجبضزاضٕ ضا

 .د( ّط ٢ؿن هربضرٖ ضا ٦ِ ٦طزُ اؾت

 .ز( ؾَز ٍرَّٖ ضا ٦ِ ٢جل اظ اًزبم هٗبهلِ ثِ آهط زازُ اؾت

 لاًَى تداضت؛  368تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 آهط ًٟٕ ثِ ٦ِ إهؿبٖسُ ّط ّوچٌ٘ي ٍ ثَزُ الظم آهط ًٟٕ ٍ هٗبهلِ اًزبم ثطإ ٍ ٦طزُ ٦بض  الٗول ح١ ٦ِ هربضرٖ» :زاضز ه٣طض هٖ 368هبزُ 

 آهط حؿبة ثِ ً٘ع ضا ٣ًل ٍ حول ٍ اًجبضزاضٕ هربضد تَاًس هٖ ٦بض الٗول ح١ .قَز هؿتطز ٦بض الٗول ح١ ثِ تبًهٌٟٗ ٍ انالً ثبٗس ثبقس زازُ

 «.گصاضز

 (1382)آظهَى    .ضا تِ حساب آهط گصاضز .......الؼول واض حك زاضز  حك -203

 الٝ( ّعٌِٗ حول

 ة( ّعٌِٗ اًجبضزاضٕ

 د( ّعٌِٗ حول ٍ اًجبضزاضٕ

 .ز( ّعٌِٗ حول ٍ اًجبضزاضٕ ٍ ؾَز ٍرَّٖ ٦ِ ٢جل اظ هٗبهلِ ثِ آهط زازُ اؾت

 لاًَى تداضت؛  368تاضس، هكاتك لسوت اذيط هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 (1382)آظهَى    .......:تطذَضزاض 4وطايِ حول اظ حك }حثس{هتػسي حول ٍ ًمل تاتت  -204

 .ة( ً٘ؿت    .الٝ( اؾت

 .ز( اؾت، اگط ٦طاِٗ هَضز ازٖب زض نٌس٠ٍ زازگؿتطٕ ؾپطزُ ًكَز  .د( اؾت، اگط نبحت ٦بال تأه٘ي ثسّس

 لاًَى تداضت؛ 371تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 ثِ ًؿجت ٗب ٍ ثَزُ هٗبهلِ هَئَ ٦ِ اهَالٖ ثِ ًؿجت اٍ اظ ذَز هُبلجبت ٍنَل ثطإ آهط ه٣بثل زض ٦بض الٗول ح١» :زاضز ه٣طض هٖ 371هبزُ 

 «.تزاق ذَاّس حجؽ ح١، ٦طزُ اذص ٦ِ ٢٘وتٖ

 

 لرارداد حول و نمل :هثحث سی و ششن

.......اضسال وٌٌسُ واال زض هَضز ذساضت ًاضي اظ ػسم تؼييي ًىاتي وِ تايس تِ اقالع هتػسي حول ٍ ًمل تطساًس هسؤٍل  -205
 (1382)آظهَى             

 .الٝ( اؾت

 .ة( ً٘ؿت

 .د( اؾت، ثكطٌ آ٧ًِ ٖوس زاقتِ

 .ز( اؾت، هكطٌٍ ثط آى ٦ِ هتهسٕ حول اظ اٍ ذَاؾتِ ٍ تٗ٘٘ي ٧ًطزُ ثبقس

                                                           
 ش٦ط قسُ اؾت.« رْل». زض هتي انلٖ، اقتجبّبً ثِ ربٕ حجؽ، ٦لوِ 4



 لاًَى تداضت؛  379تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« فال»گعيٌِ 

 :ثطؾبًس حول ٍ ٣ًل هتهسٕ اَالٔ ثِ ضا شٗل ٧ًبت ثبٗس ٦ٌٌسُاضؾبل» :زاضز ه٣طض هٖ 379هبزُ 

 هست زضآى ثبٗس هبل ٦ِ ّب، هستٖٖسل هحتَٕ ٍ ثٌسٕ، ٍظىٖسل َطظ ٍ ٖسل، ٗبثؿتِ هبل، ٖسُ تؿل٘ن الِ٘، هحل هطؾل نح٘ح آزضؼ

 اظ ٗب ٍ ٠َٞ ٧ًبت تٗ٘٘ي ٖسم اظ ًبقٖ ذؿبضات، اؾت ثْبگطاى ٦ِ ٖٗاق٘ب آٗس، ٢٘وت ثِ ٖول ضا آى اظ ثبٗس حول ٦ِ ضا ضاّٖ قَز تؿل٘ن

 «.ثَز ذَاّس ٦ٌٌسُاضؾبل هتَرِ ٚلٍ ثِ آًْب تٗ٘٘ي

 (1383)آظهَى    .اظ هتػسي حول ٍ ًمل تماؾاي استطزاز واال ًوايس .........وٌٌسُ واال اضسال -206

 .تَاًس هٖالٝ( 

 .تَاًس ة( ثِ قطٌ آى ٦ِ نبحت ٦بال ثبقس، هٖ

 .تَاًس د( ثِ قطٌ آ٧ًِ ثبضًبهِ نبزض ًكسُ ثبقس، هٖ

 .تَاًس ز( ثِ قطٌ آ٧ًِ نبحت ٦بال ثِ اٍ اربظُ زازُ ثبقس، هٖ

 لاًَى تداضت؛  383ٍ  382تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 هتهسٕ ٦ِ هربضرٖ پطزاذت ثب ضا آى اؾت حول ٍ ٣ًل هتهسٕ ٗس زض التزبضُ هبل ٦ِ هبزام تَاًس هٖ ٦ٌٌسُاضؾبل» :زاضز ه٣طض هٖ 382هبزُ 

 «.ثگ٘طز پؽ اٍ ذؿبضات ٍ ٦طزُ حول ٍ ٣ًل

  :٦ٌس اؾتٟبزُ 382 هبزُ زضُ هص٦َض اؾتطزاز اظح١ تَاًس ًوٖ ٦ٌٌسُ اضؾبل شٗل هَاضز زض» :زاضز ه٣طض هٖ 383هبزُ 

 ؛ثبقس قسُ تؿل٘ن الِ٘ هطؾل ثِ حول ٍ ٣ًل هتهسٕ ٍؾ٘لِ ثِ ٍ تِْ٘ ٦ٌٌسُ اضؾبل تَؾٍ ثبضًبهِ ٦ِ نَضتٖ زض .1

 ؛زّس پؽ ضا آى ًتَاًس ٦ٌٌسُاضؾبل ٍ زازُ ٦ٌٌسُاضؾبل ثِ ضؾ٘سٕ حول ٍ ٣ًل هتهسٕ ٦ِ نَضتٖ زض .2

 ؛گ٘طز تحَٗل آًطا ثبٗس ٍ ضؾ٘سُ ه٣هس ثِ التزبضُ هبل ٦ِ ثبقس ٦طزُ اٖالم الِ٘ هطؾل ثِ حول ٍ ٣ًل هتهسٕ ٦ِ نَضتٖ زض .3

 .ثبقس ٦طزُ ت٣بيب ضا آى تؿل٘ن الِ٘ هطؾل ه٣هس ثِ التزبضُ هبل ٍنَل اظ پؽ ٦ِ نَضتٖ زض .4

 زازُ ٦ٌٌسُاضؾبل ثِ ضؾ٘سٕ حول ٍ ٣ًل هتهسٕ اگط هٗصل٥ .٦ٌس ٖول الِ٘ هطؾل زؾتَض هُبث١ ثبٗس حول ٍ ٣ًل هتهسٕ هَاضز اٗي زض

 «.ثبقس قسُ تؿل٘ن الِ٘ هطؾل ثِ ضؾ٘س هگطا٧ٌِٗ ثَز ًرَاّس الِ٘ هطؾل زؾتَض ضٖبٗت ثِ ه٧لٝ ًطؾ٘سُ ه٣هس ثِ التزبضُ هبل ٦ِ هبزام

ًمل است آى ضا تا پطزاذت هراضخي وِ هتػسي هعتَض وطزُ  ٍ يس هتػسي حول التداضُ زض وِ هال تَاًس هازام وٌٌسُ هياضسال -207

 ٍ ذساضات اٍ، پس تگيطز هگط زض غَضتي وِ:

 .التزبضُ ثِ ه٣هس ًطؾ٘سُ ثبقس هبلالٝ( 

 .الِ٘ تؿل٘ن ًكسُ ثبقس ثبضًبهِ ثِ هطؾلة( 

 .الِ٘ ٍضق٧ؿتِ قسُ ثبقس ٢جل اظ ٍنَل هطؾلد( 

  .التزبضُ ثِ ه٣هس ضؾ٘سُ ٍ ثبٗس آى ضا تحَٗل ثگ٘طز الِ٘ اٖالم ٦طزُ ثبقس ٦ِ هبل هتهسٕ حول ٍ ٣ًل ثِ هطؾل ز(

 ت.ق 383هازُ  3ٍ تٌس  382هكاتك هازُ  .تاضسغحيح هي« ز»گعيٌِ 

ًوايس لثَل ًىٌس، زض  التداضُ هكالثِ هي اليِ هراضج ٍ سايط ٍخَّي ضا وِ هتػسي حول ٍ ًمل تاتت هالزض غَضتي وِ هطسل -208

 (1388)آظهَى       ايي فطؼ هتػسي حول ٍ ًمل زاضاي چِ حمي است؟

 ة( حجؽ     الٝ( تول٥ 

 ز( ٞطٍـ      د( تطّ٘ي

 لاًَى تداضت؛  384تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 



زض غَضتي وِ واالّاي هَؾَع لطاضزاز حول ٍ ًمل تَسف ضاًٌسُ واهيَى هأهَض حول ٍ ًمل تلف ضَز چِ وسي زض هماتل  -209

 (1383)آظهَى         غاحة واال هسؤٍل ذَاّس تَز؟

 الٝ( ضاًٌسُ

 ة( هتهسٕ حول ٍ ٣ًل

 ٍ ٣ًلد( ضاًٌسُ ٍ هتهسٕ حول 

 ز( هتهسٕ حول ٍ ٣ًل زض نَضت احجبت ت٣ه٘ط اٍ

 لاًَى تداضت؛  388ٍ  386تاضس، هستفاز اظ هَاز  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 ٗب تلٝ ًوبٗس حبثت هگطا٧ٌِٗ ثَز ذَاّس آى ٢٘وت ٍلإهؿ حول ٍ ٣ًل هتهسٕ قَز گن ٗب تلٝ التزبضُ هبل اگط» :زاضز ه٣طض هٖ 386هبزُ 

 ٍ اًس زازُ آًْب اظ ٧ٖٗ ٦ِ ثَزُ تٗل٘وبتٖ اظ ًبقٖب ٗ ٍ الِ٘ هطؾل ٗب ٦ٌٌسُاضؾبل ت٣ه٘ط ثِ هؿتٌس ٗب التزبضُ هبل ذَز رٌؽ ثِ هطثٌَ قسى گن

 ذؿبضت ه٘عاى ثطإ تَاًس هٖ َطٞ٘ي ٢طاضزاز .ًوبٗس رلَگ٘طٕ آى اظ تَاًؿت ًوٖ ً٘ع هَاْجٖ هتهسٕ ّ٘چ ٦ِ ثَزُ حَازحٖ ثِ هطثٌَ ٗب

 «.ًوبٗس هٗ٘ي التزبضُ هبل ٦بهل ٢٘وت اظ ظٗبزتط ٗب ٦وتط هجلٖٛ

 ذَز ا٧ٌِٗ اظ اٖن قسُ ٍا٢ٕ حول ٍ ٣ًل هست زض ٦ِ اؾت ت٣ه٘طاتٖ ٍ حَازث ٍلإهؿ حول ٍ ٣ًل هتهسٕ» :زاضز ه٣طض هٖ 388هبزُ 

 «.ثبقس ٦طزُ هَضأه ضا زٗگطٕ ٦ٌٌسُ حول ٍ ٣ًل ٗب ٍ ٦طزُ حول ٍ ٣ًل ثِ هجبقطت

 (1388)آظهَى    حول ٍ ًمل زض چِ غَضتي هسؤٍل است؟التداضُ تلف يا گن ضَز، هتػسي  اگط هال -210

 .الٝ( زض نَضتٖ ٦ِ حبثت ٦ٌس تٗسٕ ٍ تٟطٍٗ ٧ًطزُ اؾت، هؿإٍل ً٘ؿت

تَاًؿت اظ آى رلَگ٘طٕ  ة( زض نَضتٖ هؿإٍل اؾت ٦ِ ًتَاًس حبثت ٦ٌس ٦ِ تلٝ هطثٌَ ثِ حَازحٖ ثَزُ ٦ِ ّ٘چ هتهسٕ هَاْجٖ ًوٖ

 .٦ٌس

 .حبثت قَز تٗسٕ ٍ تٟطٍٗ ٦طزُ اؾتد( زض نَضتٖ هؿإٍل اؾت ٦ِ 

 .ز( هُل٣بً هؿإٍل اؾت

 لاًَى تداضت؛  386تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 (1380)آظهَى    :زض غَضتي وِ هحوَلِ واهيَى سطلت ضَز زض ايي غَضت هتػسي حول ًٍمل -211

 .الٝ( تب قٌبؾبٖٗ ٍ زؾتگ٘طٕ ؾبض٠ هؿإٍل٘تٖ ًساضز

 .اتْبم ثِ ؾبض٠ هؿإٍل٘ت زاضزة( زض نَضت احجبت ٍ تَرِ 

 .د( ثِ ّط حبل زض ٢جبل نبحت ٦بال هؿإٍل٘ت زاقتِ ٍ ثبٗس ذؿبضت ٍاضزُ ثِ نبحت آى ضا رجطاى ٦ٌس

 .گًَِ هؿإٍل٘تٖ ًساضز ز( ّ٘چ

 لاًَى تداضت؛  388تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 ذَز ا٧ٌِٗ اظ اٖن قسُ ٍا٢ٕ ٣ًل ٍ حول هست زض ٦ِ اؾت ت٣ه٘طاتٖ ٍ حَازث ٍلإهؿ ٣ًل ٍ حول هتهسٕ» :زاضز ه٣طض هٖ 388هبزُ 

 «.ثبقس ٦طزُ هَضأه ضا زٗگطٕ ٦ٌٌسُ ٣ًل ٍ حول ٗب ٍ ٦طزُ ٣ًل ٍ حول ثِ هجبقطت

اگط هتػسي حول ٍ ًمل )الف(، حول ٍ ًمل وٌٌسُ زيگطي )ب(، ضا هأهَض حول ٍ ًمل وااليي ًوايس ٍ زض ػيي حول ٍ ًمل  -212

 (1384)آظهَى    :ضُ ٍاضز ضَزالتدا ذساضتي تِ هال

 .الٝ( الٝ ٍ ة ثطإ رجطاى ذؿبضت هؿإٍل٘ت تًبهٌٖ زاضًس

 .التزبضُ هؿإٍل اؾت ٍلٖ ح١ ضرَٔ ثِ ة ضا زاضز ة( الٝ زض ه٣بثل نبحت هبل



 .التزبضُ هؿإٍل اؾت ٍ ح١ ضرَٔ ثِ ة ضا ًساضز د( الٝ زض ه٣بثل نبحت هبل

 .التزبضُ ثبٗؿتٖ ثِ ة هطارِٗ ًوبٗس هؿإٍل٘تٖ ًساضز ٍ نبحت هبلالتزبضُ  ز( الٝ زض ه٣بثل نبحت هبل

 لاًَى تداضت؛  388تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 ذَز ا٧ٌِٗ اظ اٖن قسُ ٍا٢ٕ حول ٍ ٣ًل هست زض ٦ِ اؾت ت٣ه٘طاتٖ ٍ حَازث ٍلإهؿ حول ٍ ٣ًل هتهسٕ» :زاضز ه٣طض هٖ 388هبزُ 

 ثِ اٍ ضرَٔ ح١ اذ٘ط نَضت زض ٦ِ اؾت ثسْٖٗ .ثبقس ٦طزُ هَضأه ضا زٗگطٕ ٦ٌٌسُ حول ٍ ٣ًل ٗب ٍ ٦طزُ حول ٍ ٣ًل ثِ هجبقطت

 «.اؾت هحَِٟ قسُ هَضأه اٍ ربًت اظ ٦ِ حول ٍ ٣ًلٖ هتهسٕ

زيگطي ضا هأهَض حول واال وطزُ تاضس ٍ زض ايي حالت زض ًتيدِ   زض غَضتي وِ هتػسي حول ٍ ًمل، حول ٍ ًمل وٌٌسُ -213

 (اتحبزِٗ -1387)آظهَى       .....آيس  التداضُ ذساضتي ٍاضز هأهَض تِ هال  وٌٌسُتمػيط حول

 .التزبضُ هر٘ط اؾت َج١ ٢َاً٘ي هطثََِ ثِ ّط ٦سام ٗب ّط زٍ هزتوٗبً ضرَٔ ٦ٌس الٝ( نبحت هبل

 .هأهَض ضا زاضز  التزبضُ ثطإ رجطاى ذؿبضت ٣ٍٞ ح١ ضرَٔ ثِ حول ٦ٌٌسُ ة( نبحت هبل

 .ثطإ رجطاى ذؿبضت ٣ٍٞ ح١ ضرَٔ ثِ هتهسٕ حول ٣ًٍل ضا زاضزالتزبضُ  د( نبحت هبل

التزبضُ ثبٗس اٍل ثِ هتهسٕ حول ٣ًٍل ٍ ؾپؽ زض نَضت ٖسم اه٧بى رجطاى ذؿبضت تَؾٍ اٍ ثِ حول ٦ٌٌسُ هأهَض  ز( نبحت هبل

 .ضرَٔ ٦ٌس

 لاًَى تداضت؛  388تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

تَضْط تِ لػس اضسال تِ تْطاى تِ تٌگاُ تاضتطي )الف( تحَيل زازُ ضسُ وِ زض هسيط تلف اي خْت حول اظ گوطن  هحوَلِ -214

 (1389)آظهَى    تٌا تِ فطؼ فَق وسام يه اظ هَاضز شيل غحيح است؟ .گطزيسُ است

 .الٝ( ثٌگبُ ثبضثطٕ يبهي تلٝ ٦بال اؾت حتٖ اگط تلٝ ًبقٖ اظ حَازث ٢ْطِٗ ثبقس

 .احجبت ٖسم ت٣ه٘ط ذَز زض تلٝ ٦بال، اظ هؿإٍل٘ت هجطٕ اؾتة( ثٌگبُ ثبضثطٕ زض ّط حبل ثب 

  .د( ثٌگبُ ثبضثطٕ ثب احجبت ا٧ٌِٗ تلٝ ٦بال ًبقٖ اظ ٢هَض اضؾبل ٦ٌٌسُ ثَزُ اظ هؿإٍل٘ت هجطٕ اؾت

 .ز( چٌبًچِ حبثت قَز تلٝ ٦بال ًبقٖ اظ ت٣ه٘ط ضاًٌسُ حبهل ٦بال ثَزُ، نطٞبً ٍٕ هؿإٍل رجطاى ذؿبضت اؾت

 لاًَى تداضت؛ 388تاضس، هكاتك هازُ  ح هيغحي« ج»گعيٌِ 

 (1381)آظهَى    .....هتػسي حول ٍ ًمل اظ تاتت وطايِ حول، حك حثس  -215

 .الٝ( زاضز

 .ة( ًساضز

 .د( ًساضز، اگط هجلٙ هَضز هُبلجِ زض نٌس٠ٍ زازگؿتطٕ، ؾپطزُ قسُ ثبقس

 .ز( زاضز، حتٖ اگط هجلٙ هَضز ازٖب زض نٌس٠ٍ زازگؿتطٕ، اٗسأ قسُ ثبقس

 لاًَى تداضت؛  390تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 ٢جَل ًوبٗس هٖ هُبلجِ التزبضُ هبل ثبثت حول ٍ ٣ًل هتهسٕ ٦ِ ضا ٍرَّٖ ؾبٗط ٍ هربضد ه٘عاى الِ٘ هطؾل اگط» :زاضز ه٣طض هٖ 390هبزُ 

 «.گصاضز اهبًت ٖسلِ٘ نٌس٠ٍ زض اذتالٜ ذتن تب ضا ِٞ٘  هتٌبظٔ هجلٙ ا٧ٌِٗ هگط زاقت ًرَاّس ضا التزبضُ هبل تؿل٘ن ت٣بيبٕ ح١ ٧ًٌس

 

 همام تجارتی و سایر نواینذگاى تجارتیلائن :هثحث سی و هفتن



 (1385)آظهَى    همام تداضتي ويست؟لائن -216

 .الِ٘ تزبضتربًِ اؾته٣بم تزبضتٖ ّوبى هٌت٣لالٝ( ٢بئن

 .ه٣بم تزبضتٖ ٍاضث تبرط اؾتة( ٢بئن

 .ضا ثطإ اًزبم ٦لِ٘ اهَض تزبضتربًِ ًبٗت ذَز ٢طاض زازُ اؾت د( ٦ؿٖ اؾت ٦ِ ضٗ٘ؽ تزبضتربًِ اٍ

 .قًَس ه٣بم تزبضتٖ هحؿَة هٖز( ٦بض٦ٌبى تزبضتربًِ ٢بئن

 لاًَى تداضت؛  395تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 اظ ٧ٖٗ ٗب تزبضتربًِ ثِ هطثََِ اهَض ٦لِ٘ اًزبم ثطإ ضا اٍ تزبضتربًِ ضٗ٘ؽ ٦ِ اؾت ٦ؿٖ تزبضتٖ ه٣بم٢بئن» :زاضز ه٣طض هٖ 395هبزُ 

 «.ٖوالً ٗب قَز زازُ ٦تجبً اؾت هو٧ي هعثَض ؾوت .اؾت آٍض العام تزبضتربًِ ثطإ اٍ اهًبٕ ٍ زازُ ٢طاض ذَز ًبٗت آى قٗت

 (1383)آظهَى    :همام تداضتيتا اًحالل تداضتراًِ لائن -217

 .الٝ( هٌٗعل اؾت

 .ة( ثب ح٧ن زازگبُ ثط ٦ٌبض ذَاّس قس

 .تَاًس اٍ ضا ثط٦ٌبض ٦ٌس تٌْب ضٗ٘ؽ تزبضتربًِ هٖد( 

 .ز( تب پبٗبى تهِٟ٘ تزبضتربًِ ٍ اهَض هطثٌَ ثِ آى زض ؾوت ذَز ذَاّس هبًس

 لاًَى تداضت؛  400تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 هٌٗعل تزبضتٖ ه٣بم٢بئن قط٦ت اًحالل ثب .ً٘ؿت هٌٗعل تزبضتٖ ه٣بم٢بئن تزبضتربًِ ٘ؽٗض حزط ٗب َٞت ثب» :زاضز ه٣طض هٖ 400هبزُ 

 «.اؾت

 ه٣بم تزبضتٖ ٦ؿٖ اؾت ٦ِ ضٗ٘ؽ تزبضتربًِ اٍ ضا ثطإ اًزبم ٦لِ٘ اهَض هطثٌَ ثِ تزبضتربًِ ٗب ٧ٖٗ اظ قٗت آى ًبٗت ذَز ٢طاض ٢بئن

 .آٍض اؾت زازُ ٍ اهًبٕ اٍ ثطإ تزبضتربًِ العام

 (1388)آظهَى       همام تداضتي زض چِ غَضتي هٌؼعل است؟لائن -218

 ة( ثب َٞت ضٗ٘ؽ تزبضتربًِ    الٝ( ثب رحط ضٗ٘ؽ تزبضتربًِ 

 .ز( ّط ؾِ هَضز نح٘ح اؾت   د( ثب اًحالل قط٦ت تزبضٕ

 لاًَى تداضت؛  400تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 

 ضوانت :هثحث سی و هشتن

 (1389)آظهَى    :زض ؾواًت تداضتي -219

 .هسَٗى انلٖ ٍ ؾپؽ ثِ يبهي ضرَٔ ٦ٌسلِ ثبٗس ثسٍاً ثِ  الٝ( هًوَى

 .تَاًس ثَُض ّوعهبى ثِ هسَٗى انلٖ ٍ يبهي ضرَٔ ًوبٗس لِ حتٖ زض نَضت ٣ٞساى تَا١ٞ هٖ ة( هًوَى

 .تَاًس ثَُض ّوعهبى ثِ هسَٗى انلٖ ٍ يبهي ضرَٔ ٦ٌس لِ زض نَضت ٍرَز تَا١ٞ هٖ د( هًوَى

 .تَاًس ثطإ توبم ٗب ث٣ِ٘ َلت ثِ زٗگطٕ هطارِٗ ًوبٗس ٖسم ٍنَل َلت ذَز هٖ ٌِٖ ٍ لِ نطٞبً ثب ضرَٔ ثِ يبهي ٗب هًوَى ز( هًوَى

 لاًَى تداضت؛ 402تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 ٍنَل ٖسم نَضت زض ٍ ٦طزُ ضرَٔ انلٖ هسَٗى ثِ ثسٍاً ًوبٗس٦ِ ت٣بيب لِ هًوَى اظ زاضز ح١ ٢ٍتٖ يبهي» :زاضز ه٣طض هٖ 402هبزُ 

 «.ثبقس قسُ ه٣طض تطت٘ت اٗي (ًبهِ يوبًت ذَز زض ذَاُ هرهَل ٢طاضزاز يوي ذَاُ) َطٞ٘ي ث٘ي ًوبٗس٦ِ ضرَٔ اٍ ثِ َلت



 (1386)آظهَى « ؾواى»زض حمَق تداضت اغل زض  -220

 .الٝ( ٣ًل شهِ ثِ شهِ اؾت

 .ة( ين شهِ ثِ شهِ اؾت

 .د( ٣ًل شهِ ثِ شهِ اؾت هگط اٗي ٦ِ ٢بًَى ٗب ٢طاضزاز ذهَنٖ ثطذالٜ آى ثبقس

 .ز( ين شهِ ثِ شهِ اؾت هگط اٗي ٦ِ ٢بًَى ٗب ٢طاضزاز ذهَنٖ ثطذالٜ آى ثبقس

 لاًَى تداضت؛  403تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 ثِ تَاًس هٖ َلج٧بض ثبقس تًبهٌٖ يوبًت ذهَنٖ ٢طاضزازّبٕ هَا١ٞ ٗب ٢َاً٘ي هَرتِ ث ٦ِ هَاضزٕ ٦لِ٘ زض» :زاضز ه٣طض هٖ 403هبزُ 

 زٗگطٕ ثِ َلت ث٣ِ٘ ٗب توبم ثطإ ذَز َلت ٍنَل ٖسم ٍ آًْب اظ ٧ٖٗ ثِ ضرَٔ اظ پؽ ٗب ٦طزُ ضرَٔ بًٗهزتو انلٖ هسَٗى ٍ يبهي

 «.ًوبٗس ضرَٔ

 ٢بًَى تزبضت، يوبى ٣ًل شهِ ثِ شهِ ضا ثِ ٌَٖاى ٢بٖسُ ٍ انل پصٗطٞتِ اؾت ٢403بًَى هسًٖ ٍ هبزُ  698گصاض زض هبزُ  ٢بًَى. 

 (139، قوبضٓ 241)٦بتَظٗبى، ز٦تطًبنط، ٣َٖز هٗ٘ي، رلس چْبضم، نٟحٔ 

  ُ٢بًَى هسًٖ 698ضرَٔ ٦ٌ٘س ثِ هبز. 

 (1380)آظهَى    :لثل اظ ضسيسى اخل زيي اغلي اگط هسيَى اغلي فَت ًوايس يا ٍضضىست ضَز ؾاهي -221

 .الٝ( هلعم ثِ تأزِٗ زٗي اؾت

 .اؾتٌِٖ، هلعم ثِ تأزِٗ ة( ٣ٍٞ ثب َٞت هًوَى

 .ثبقس د( ٢جل اظ ؾطضؾ٘س، هلعم ثِ تأزِٗ زٗي هإرل ًوٖ

 .ز( ثب نسٍض ح٧ن ٍضق٧ؿتگٖ، هسَٗى انلٖ هلعم ثِ تأزِٗ زٗي اؾت

 لاًَى تداضت؛ 405تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 انلٖ هسَٗى َٞت ٗب ٍضق٧ؿتگٖ ثَاؾُِ ا٧ٌِٗ ٍلَ ً٘ؿت زِٗأت ثِ هلعم يبهي انلٖ زٗي ارل ضؾ٘سى اظ ٢جل» :زاضز ه٣طض هٖ 405هبزُ 

 «.ثبقس قسُ حبل اٍ رلإه زٗي

 وساهيه اظ هَاضز ظيط زض ذػَظ ؾواًت تداضي غحيح است؟ -222

 .قَز الصهِ هٖ لِ، ثطٕ يبهي نطٞبً زض نَضت پطزاذت زٗي ثِ هًوَىالٝ( 

  .قَز هٖالصهِ  ذَز ثطٕذَزَٕٞضاً ٍ ثِ َلت، يبهي لِ اظ زضٗبٞت زض نَضت اؾت٧ٌبٜ هًوَى ة(

 .قَز الصهِ ًوٖ ٍرِ ثطٕلِ اظ زضٗبٞت َلت يبهي ثِ ّ٘چ زض نَضت اؾت٧ٌبٜ هًوَىد( 

 ّ٘چ٧سامز( 

 ت.ق 410هكاتك هازُ  .تاضسغحيح هي« ب»گعيٌِ 

 ذَاّس ثطٕ ذَز ثرَزٕ ٍ أَٞض ضا يبهي ،ثَزُ ثبٍح٣ِ٘ زٗي اگط ،ٍح٣ِ٘ تؿل٘ن اظ اهتٌبٔ ٗب َلت زضٗبٞت اظ لِهًوَى اؾت٧ٌبٜ -410هبزُ 

 .ؾبذت

 

 ورشکستگی :هثحث سی و نهن

 (1380)آظهَى    :الفَت زض حال تَلف تَزُ حىن ٍضضىستگي تاخطي وِ حيي -223

 .الٝ( ثب هط٨ تبرط ٍضق٧ؿتِ، نسٍض ح٧ن هَيَٖبً هٌتٟٖ اؾت

 .تَاى نبزض ٦طز ة( تب ٥ٗ ؾبل ثٗس اظ هط٨ اٍ ً٘ع هٖ



 .تَاى نبزض ًوَز هٖد( ثٌب ثِ زضذَاؾت ٍضحِ تب ّط ظهبًٖ ٦ِ ثبقس 

 .تَاى نبزض ًوَز ز( ٣ٍٞ ٢جل اظ ت٣ؿ٘ن هبتط٤ تب ّط ظهبًٖ ٦ِ ثبقس، هٖ

 لاًَى تداضت؛  412تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

تَاى نبزض  الَٟت زض حبل ت٢َٝ ثَزُ تب ٧ٗؿبل ثٗس اظ هط٨ اٍ ً٘ع هٖ ح٧ن ٍضق٧ؿتگٖ تبرطٕ ضا ٦ِ ح٘ي ...» :زاضز ه٣طض هٖ 412هبزُ 

 « .ًوَز

 

 در اعالى ورشکستگی و اثرات آى :هثحث چهلن

 (1384)آظهَى    :ضَز حىن ٍضضىستگي يه تاخط تِ زضذَاست افطاز شيل اػالم هي -224

 ة( قرم تبرط    الٝ( زازؾتبى

 ز( ّط ؾِ هَضز   ًٟط اظ َلج٧بضاىد( ٥ٗ ٗب چٌس 

 لاًَى تداضت؛  415تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 :قَز هٖ اٖالم شٗل هَاضز زض ثساٗت هح٧وِ ح٧نِ ث تبرط ٍضق٧ؿتگٖ» :زاضز ه٣طض هٖ 415هبزُ 

 ؛تبرط اْْبضذَز ثطحؿت -الٝ

 ؛َلج٧بضّب اظ ًٟط چٌس ٗب ٥ٗ ٣ًبيبٕ هَرتِ ث -ة

  «.م ثساٗتالٗوَ هسٖٖ ت٣بيبٕ ثطحؿت -د

 ضَز؟ زض غَضتي وِ تاضيد تَلف تاخط زض حىن ٍضضىستگي ليس ًطسُ تاضس، تاضيد تَلف تاخط چِ ظهاًي هحسَب هي -225

 (1388)آظهَى            

 ة( تبضٗد قطٍٔ ثِ ارطإ ح٧ن ٍضق٧ؿتگٖ   الٝ( تبضٗد ٢ُٗ٘ت ح٧ن ٍضق٧ؿتگٖ 

 ح٧ن ٍضق٧ؿتگٖز( تبضٗد نسٍض   د( تبضٗد َطح زَٖٕ زض هح٧وِ

 لاًَى تداضت؛  416تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 هحؿَة ت٢َٝ تبضٗد ًكس هٗ٘ي ح٧ن زض اگط ٍ ًوبٗس هٗ٘ي ضا تبرط ت٢َٝ تبضٗد ذَز ح٧ن زض ثبٗس هح٧وِ» :زاضز ه٣طض هٖ 416هبزُ 

 «.اؾت

 (1392)آظهَى  ضسُ ..... غازض اًحالل پس اظ آى ٍضضىستگي حىن وِ ضطوتي تَلف تاضيد -226

 .اؾت اًحالل تبضٗد ّوبىالف( 

 .اؾت ح٧ن نسٍض تبضٗد ّوبى ة(

 .اؾت ح٧ن نسٍض تب اًحالل ٞبنلِ زض حتوبًد( 

 .ثبقس اًحالل اظ ٢جل اؾت هو٧ي ز(

 لاًَى تداضت؛ 416تاضس. هكاتك هازُ غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 (1386)آظهَى    :ضَز تِ ايي هؼٌي است وِ حىن ٍضضىستگي تِ قَض هَلت اخطا هي -227

 .الٝ( ح٧ن ٍضق٧ؿتگٖ ثبٗس ْطٜ ٥ٗ ؾبل ثِ ارطا زضآٗس

 .قَز ة( ح٧ن ٍضق٧ؿتگٖ ٢جل اظ ٢ُٗ٘ت ارطا هٖ

 .د( ح٧ن ٍضق٧ؿتگٖ ٢بثل تزسٗسًٓطذَاّٖ ً٘ؿت



 .ز( ح٧ن ٍضق٧ؿتگٖ ثب اٖبزُ اٖتجبض ثالاحط اؾت

 لاًَى تداضت؛   417تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 «.قَز هٖ ارطا ه٢َت ََضِ ث ٍضق٧ؿتگٖ ح٧ن» :زاضز هٖ ه٣طض 417هبزُ 

 (1391)آظهَى  زض قَل تػفيِ ضطوت سْاهي ٍضضىستِ، ًمل ٍ اًتمال سْام .... است. -228

          ة( هؤٌَ اهب نح٘ح           الٝ( هزبظ 

 ز( ٣ٍٞ ث٘ي ذَز ؾْبهساضاى هزبظ          د( هؤٌَ ٍ ثبَل

 لاًَى تداضت؛ 418هكاتك هازُ  .تاضسغحيح هي« الف»گعيٌِ 

تبرط ٍضق٧ؿتِ اظ تبضٗد نسٍض ح٧ن اظ هساذلِ زض توبم اهَال ذَز حتٖ آًچِ ٦ِ هو٧ي اؾت زض هسّت ٍضق٧ؿتگٖ ٖبٗس اٍ  -418هازُ

ه٣بم زض ٦لِ٘ اذت٘بضات ٍ ح٠َ٣ هبلٖ ٍضق٧ؿتِ ٦ِ اؾتٟبزُ اظ آى هإحط زض تأزِٗ زَٗى اٍ ثبقس هسٗط تهِٟ٘ ٢بئن .گطزز هؤٌَ اؾت

 .ٍضق٧ؿتِ ثَزُ ٍ ح١ زاضز ثِ ربٕ اٍ اظ اذت٘بضات ٍ ح٠َ٣ هعثَضُ اؾتٟبزُ ٦ٌس

 (1392)آظهَى  .....ٍضضىستگي  حىن غسٍض تا تَلف فاغلِ زض تداضتي ضطوت -229

 .زاضز ضا ذَٗف اهَال زض تهطٜ ح١ انَالًالٝ( 

 .ًساضز ضا ذَٗف اهَال زض هبزٕ تهطٜ ح١ ٣ٍٞ ة(

 .زاضز تهِٟ٘ هسٗط اربظُ ثب ضا ذَٗف اهَال زض تهطٜ ح١ انَالًد( 

 .ًساضز ضا ذَٗف اهَال زض ح٢َ٣ٖ تهطٜ ح١ ٣ٍٞز( 

 لاًَى تداضت؛ 423ٍ  418تاضس. هكاتك هَاز غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 (1389)آظهَى    يه اظ هَاضز شيل غحيح است؟ وسام -230

 .گطززّبٕ هٌحلِ، زَٖٕ ثبٗس ثِ َطٞ٘ت هسٗط تهِٟ٘ قط٦ت ا٢بهِ  الٝ( زض هَضز قط٦ت

 .ّبٕ ٍضق٧ؿتِ، زَٖٕ ثبٗس ثِ َطٞ٘ت قط٦ت ٍضق٧ؿتِ ا٢بهِ گطزز ة( زض هَضز قط٦ت

 .ّبٕ ٍضق٧ؿتِ ٍ هٌحلِ زَٖٕ ثبٗس ثِ َطٞ٘ت هسٗط تهِٟ٘ ا٢بهِ گطزز د( زض هَضز قط٦ت

هٌحلِ ثبٗس ا٢بهِ ّبٕ هٌحلِ، زَٖٕ ثِ َطٞ٘ت قط٦ت  ّبٕ ٍضق٧ؿتِ زَٖٕ ثِ َطٞ٘ت هسٗط تهِٟ٘ ٍ زض هَضز قط٦ت ز( زض هَضز قط٦ت

 .گطزز

 اليحِ اغالح لسوتي اظ لاًَى تداضت؛ 208ٍ  206لاًَى تداضت ٍ هَاز  419هكاتك هازُ  تاضس،  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 ٚ٘طه٣ٌَل ٗب ه٣ٌَل اظ ٖٗزَٖا ٍضق٧ؿتِ تبرط ثِ ًؿجت ٦ؽ ّط ٍضق٧ؿتگٖ ح٧ن تبضٗد اظ» :زاضز ٢بًَى تزبضت ه٣طض هٖ 419هبزُ 

 «.ثَز ذَاّس زؾتَض ّو٘ي هكوَل ً٘ع ٖٗارطا ا٢ساهبت ٦ٌس، ٦لِ٘ ت٣ٗ٘ت اٍ ثُطٞ٘ت ٗب ا٢بهِ تهِٟ٘ هسٗط ثط ثبٗس ثبقس زاقتِ

 زض) ٖجبضت رب ّوِ قط٦ت ًبم زًجبل زض ثبٗس ٍ قَز هٖ هحؿَة تهِٟ٘ حبل زض اًحالل هحى ثِ قط٦ت» :زاضز الٗحِ ه٣طض هٖ 206هبزُ 

 «.گطزز ٢٘س قط٦ت ثِ هطثٌَ ّبٕ آگْٖ ٍ اٍضا٠ ٦لِ٘ زض تهِٟ٘ هسٗطاى ٗب هسٗط ًبم ٍ قَز ش٦ط( تهِٟ٘ حبل

 ٍ هبًس ذَاّس ثب٢ٖ تهِٟ٘ ثِ هطثٌَ اهَض اًزبم رْت قط٦ت ح٢َ٣ٖ قره٘ت تهِٟ٘ اهط ذبتوِ تب» :زاضز الٗحِ ه٣طض هٖ 208هبزُ 

 ثطإ ّطگبُ ٍ ثبقٌس هٖ قط٦ت ٖٗزاضا ت٣ؿ٘ن ٍ هُبلجبت ٍنَل ٍ تْٗسات ارطإ ٍ ربضٕ ٦بضّبٕ زازى ذبتوِ ثِ هَْٝ تهِٟ٘ هسٗطاى

 «.زاز ذَاٌّس اًزبم تهِٟ٘ هسٗطاى قَز الظم رسٗسٕ هٗبهالت قط٦ت تْٗسات ارطإ

 (1390)آظهَى  تِ هحؽ غسٍض حىن تَلف تاخط: -231

  .زٖبٍٕ ٖلِ٘ تبرط ثِ َطٞ٘ت هسٗط تهِٟ٘ ا٢بهِ ٍ زَٖإ هَرَز ً٘ع ثِ َطٞ٘ت قرم اذ٘ط ازاهِ ذَاّس ٗبٞت الٝ(



 .ٗبثس ٖلِ٘ تبرط ثِ َطٞ٘ت ًبْط تهِٟ٘ ا٢بهِ ٍلٖ زَٖإ هَرَز ثِ َطٞ٘ت هسٗط تهِٟ٘ ازاهِ هٖزٖبٍٕ ة( 

 .الٗوَم ا٢بهِ ٍلٖ زَٖإ هَرَز ثِ َطٞ٘ت ذَز تبرط پ٘گ٘طٕ ذَاّس قس زٖبٍٕ ٖلِ٘ تبرط ثِ َطٞ٘ت هسٖٖد( 

 .ز تبرط ازاهِ ذَاّس ٗبٞتزٖبٍٕ ٖلِ٘ تبرط ثِ َطٞ٘ت هسٗط تهِٟ٘ ا٢بهِ ٍلٖ زَٖإ هَرَز ثِ َطٞ٘ت ذَ ز(

 لاًَى تداضت؛ 419هكاتك هازُ  .تاضسغحيح هي« الف»گعيٌِ 

 (1391)آظهَى ضَز.  تا غسٍض حىن ٍضضىستگي ...... ٍضضىستِ حال هي -232

          ة( ٣ٍٞ هُبلجبت تزبضتٖ           الٝ( ٣ٍٞ زَٗى

 ز( هُبلجبت تزبضتٖ ٍ زَٗى            د( هُبلجبت ٍ زَٗى

 لاًَى تداضت 421هكاتك هازُ  .تاضسغحيح هي« الف»گعيٌِ 

ّو٘ي ٦ِ ح٧ن ٍضق٧ؿتگٖ نبزض قس ٢طٍو هإرل ثب ضٖبٗت ترٟٟ٘بت ه٣تًِ٘ ًؿجت ثِ هسّت ثِ ٢طٍو حبل » زاضز:ه٣طض هٖ 421هبزُ 

 «.قَزهجسّل هٖ

 (1392)آظهَى  ضَز .... غازض آى ٍضضىستگي حىن تداضتي ضطوت اضازي اًحالل پس اظ چٌاًچِ -233

 .قَزٖه حبل ٍضق٧ؿتِ هُبلجبت ٍ زَٗىالٝ( 

 .قَزًوٖ حبل ٍضق٧ؿتِ هُبلجبت ٍ زَٗى ة(

 .قَزهٖ حبل ٍضق٧ؿتِ زَٗى ٣ٍٞد( 

 .قَزهٖ حبل ٍضق٧ؿتِ هُبلجبت ٣ٍٞز( 

 لاًَى تداضت؛ 421تاضس. هكاتك هازُ غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 (1380)آظهَى     .است ....ّطگاُ تاخطي زض زٍضاى تَلف لطؼ حال ذَز ضا تِ قلثىاض تپطزاظز، ػول ٍي  -234

  ة( ٚ٘طًبٞص     الٝ( ثبَل

 ز( نح٘ح    د( ٢بثل ٞؿد

 لاًَى تداضت؛  423هازُ  2تاضس، هكاتك تٌس  غحيح هي« الف»عيٌِ گ

تأزِٗ ّط ٢طو اٖن اظ حبل  -2 .... :ّطگبُ تبرط ثٗس اظ ت٢َٝ، هٗبهالت شٗل ضا ثٌوبٗس، ثبَل ٍ ثالاحط ذَاّس ثَز» :زاضز ه٣طض هٖ 423هبزُ 

 «...ٗب هإرل ثِ ّط ٍؾ٘لِ ٦ِ ثِ ٖول آهسُ ثبقس

 (1382)آظهَى     :ذطيسى هال تاخط ٍضضىستِ وِ هتؼلك حك قلثىاضاى اٍست تا ػلن ذطيساض تِ ٍضضىستگي -235

 .ة( زض ح٧ن ؾط٢ت اؾت    .الٝ( رطم ً٘ؿت

 .قَز ز( ٍضق٧ؿتگٖ ثِ ت٣ه٘ط تل٣ٖ هٖ  .قَز د( ٍضق٧ؿتگٖ ثِ ت٣لت هحؿَة هٖ

 لاًَى تداضت؛  423تاضس، هستفاز اظ هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

  :ثَز ذَاّس ثالاحط ٍ ثبَل ثٌوبٗس ضا شٗل هٗبهالت ت٢َٝ اظ ثٗس تبرط ّطگبُ» :زاضز ه٣طض هٖ 423هبزُ 

 .ثبقس ٚ٘طه٣ٌَل ٗب ه٣ٌَل ثِ ضارٕ ٦ِ اظاٗي اٖن ثالَٖو اًت٣بل ٍ ٣ًل ّط ٦لٖ ثَُض ٍ ّجِ ٗب هحبثبتٖ نلح ّط .1

 .ثبقس آهسُ ثِ ٖول ٦ِ ٍؾ٘لِ طّ ثِ رلإه ٗب اظحبل اٖن ٢طو ّط زِٗأت .2

 «.قَز توبم َلج٧بضاى يطضِ ث ٍ ًوبٗس ه٣٘س ضا تبرط ٚ٘طه٣ٌَل ٗب ه٣ٌَل اهَال اظ هبلٖ ٦ِ إهٗبهلِ ّط .3

 (1385)آظهَى ......ّط غلح هحاتاتي وِ تاخط تٌوايس  -236

 .الٝ( ثٗس اظ ت٢َٝ ٢بثل ٞؿد اؾت

 .ة( ثٗس اظ ت٢َٝ ثبَل ٍ ثالاحط اؾت



 .د( اگط ثطإ ٞطاض اظ پطزاذت زٗي ثبقس ثبَل اؾت

 .ز( ٢جل اظ ت٢َٝ نح٘ح ٍ ثٗس اظ ت٢َٝ ٚ٘ط ًبٞص اؾت، ثٗس اظ نسٍض ح٧ن ٍضق٧ؿتگٖ ثبَل اؾت

 لاًَى تداضت؛ 423تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 (1386)آظهَى        :غلح هحاتاتي ٍ ّثِ تاخط تؼس اظ تَلف -237

 .ة( ثبَل اؾت    .الٝ( نح٘ح اؾت

 .ز( ه٦ََل ثِ تكر٘م زازگبُ اؾت    .د( ٚ٘طًبٞص اؾت

 لاًَى تداضت؛ 423تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 (اتحبزِٗ -1387)آظهَى    :ضاى تَلف هؼاهلِ هؼَؼ ًوايسّطگاُ تاخطي زض زٍ -238

 .الٝ( هٗبهلِ ثبَل ٍ ثالاحط اؾت

 .ة( هٗبهلِ هٗتجط ٍ نح٘ح اؾت

 .د( هٗبهلِ اظ ؾَٕ هسٗط تهِٟ٘ ٢بثل اثُبل اؾت

 .ز( هٗبهلِ ٚ٘طًبٞص ٍ هٌٌَ ثِ تٌٟ٘ص هسٗط تهِٟ٘ اؾت

 لاًَى تداضت؛  423تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 

 در افذام ته ههر و هوم و سایر الذاهات اولیه نسثت ته ورشکسته :هثحث چهل و یکن

 (1383)آظهَى  :ّاي تؿاهٌي يا ًسثي زض غَضت ٍضضىستگي ضطوت -239

 .الٝ( اهَال قرهٖ قط٦بء يبهي ً٘ع هْط ٍ هَم ذَاّس قس

 .زض نَضت تٗ٘٘ي هسٗط تهِٟ٘ هْط ٍ هَم ذَاّس قسة( اهَال قرهٖ قط٦بء 

 .د( زض نَضتٖ اهَال قرهٖ قط٦بء يبهي هْط ٍ هَم ذَاّس قس ٦ِ ح٧ن ٍضق٧ؿتگٖ آًْب ً٘ع نبزض قسُ ثبقس

 ز( ّ٘چ٧سام

 لاًَى تداضت؛  439هكاتك هازُ   تاضس، غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 قس ًرَاّس هَم ٍ هْط يبهي قط٦بء قرهٖ اهَال ًؿجٖ ٗب هرتلٍ تًبهٌٖ ّبٕقط٦ت ٍضق٧ؿتگٖ نَضت زض» :زاضز ه٣طض هٖ 439هبزُ 

 .ثبقس قسُ نبزض رساگبًِ ح٧ن هَرتِ ث ٗب قط٦ت ٍضق٧ؿتگٖ ح٧ن يوي زض ً٘ع آًْب ٍضق٧ؿتگٖ ح٧ن هگطا٧ٌِٗ

 «.اؾت هٗبٜ هَم ٍ هْط اظ زٗي هؿتخٌ٘بت {٠َٞ438 } هبزُ ٍ هبزُ اٗي هَضز زض -تجهطُ

 

 در وظایف هذیر تصفیه :هثحث جهل و دوم

اهَالي اظ تاخط ٍضضىستِ، وِ هوىي است زض هست وَتاّي ؾايغ ضًَس ٍ يا وسط ليوت پيسا وٌٌس چگًَِ ٍ تَسف چِ وسي  -240

 (هط٦ع -1387)آظهَى          ضًَس؟ فطٍذتِ هي

 ة( ًَٖ ًبْط    الٝ( هسٗط تهِٟ٘

 تَؾٍ هسٗط تهِٟ٘ز( ثب اربظُ ًَٖ ًبْط ٍ   د( هسٗط تهِٟ٘ ٍ ًَٖ ًبْط هت٣ٟبً

 لاًَى تداضت؛ 445تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 



 هٟ٘س آًْب زاقتي ًگبُ ٦ِ ٖٗاق٘ب ٍ ٦ٌس حبنل ٢٘وت ٦ؿط ٗب قسُ يبٕٗ ٢طٗجبً اؾت هو٧ي ٦ِ ٖٗاق٘ب ٞطٍـ» :زاضز ه٣طض هٖ 445هبزُ 

 «.آٗس هٖ ثِ ٖول تهِٟ٘ هسٗط تَؾٍ ثِ ًبْط ًَٖ اربظُ ثب ٍضق٧ؿتِ تبرط ؾطهبِٗ اًساذتي ث٧بض ّوچٌ٘ي ٍ ً٘ؿت

 

 در فروش اهوال و وصول هغالثات :هثحث چهل و سوم

تَاًس زػَي  هي ........ًسثت تِ زػاٍي تاخط ٍضضىستِ ضاخغ تِ اهَال غيطهٌمَل وِ قلثىاضاى زض آى شيٌفغ تاضٌس، هسيط تػفيِ  -241

 (1382)آظهَى          .ضا تِ غلح ذاتوِ زّس

    ًبْطالٝ( ثب اربظُ ًَٖ 

 ة( ثب اربظُ ًَٖ ًبْط ٍ هَا٣ٞت تبرط ٍضق٧ؿتِ

  د( ثب اربظُ ًَٖ ًبْط ٍ تهس١ٗ زازگبُ

 ز( ثب اربظُ ًَٖ ًبْط ٍ هَا٣ٞت ا٦خطٗت َلج٧بضاى

 لاًَى تداضت؛  459ٍ  458تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 زَٖٕ تَاًس هٖ ًبْط ًَٖ اربظُ ثب تهِٟ٘ هسٗط ثبقٌس هٖ شٌٟٕٗ آى زض َلج٧بضّب تأّ٘ ٦ِ زٖبٍٕ توبم ثِ ًؿجت» :زاضز ه٣طض هٖ 458هبزُ 

 «.ثبقس قسُ احًبض ثبٗس ٍضق٧ؿتِ تبرط هَضز اٗي زض ٍ ثبقس ٚ٘طه٣ٌَل اهَال ثِ ضارٕ هعثَضُ زٖبٍٕ اگطچِ زّس ذبتوِ نلح ثِ ضا

 هح٧وِ هگطا٧ٌِٗ ثَز ًرَاّس االرطا الظم نلح ثبقس ضٗبل ّعاض پٌذ اظ ث٘ف ٗب ًجَزُ ت٣َٗن ٢بثل نلح هَئَ اگط» :زاضز ه٣طض هٖ 459هبزُ 

 نلح ثِ ٦ِ زاضز ح١ هكبضالِ٘ نَضت ّط زض ٍ قَز هٖ احًبض ٍضق٧ؿتِ تبرط ًبهِ نلح تهس١ٗ ه٢َٕ زض، ًوبٗس تهس١ٗ ضا نلح آى

 هح٧وِ تب ثَز ذَاّس ٦بٖٞ نلح اظ رلَگ٘طٕ ثطإ ثبقس ٚ٘طه٣ٌَل اهَال ثِ ضارٕ نلح ٦ِ نَضتٖ زض ٍضق٧ؿتِ ٦ٌس، اٖتطاو اٖتطاو

 «.ًوبٗس هٗ٘ي ضا نلح ت٧ل٘ٝ

  



 در تشخیص هغالثات علثکارها :هثحث چهل و چهارم

ػلت ػسم پطزاذت زيَى تَسف ضطوت،  ًوَزُ است. تِ ءفمطُ ٍام اػكا تا اذص ٍثايك هلىي تِ ضطوت پاضس يه (الف)تاًه  -242

اظ ذاتوِ ػوليات اخطايي ثثتي، حىن ٍضضىستگي ضطوت ذَيص است. لثل  ثثتي زضغسز ٍغَل هكالثات تاًه اظ قطيك اخطاييِ

 ضَز؛ زض ايي غَضت: غازض هي

 .قَز ٍ زاٗطُ ارطا ثبٗس هطاتت ضا ثِ ازاضُ تهِٟ٘ اَالٔ زّس ٖول٘بت ارطاٖٗ حجتٖ هت٢َٝ ًوٖالٝ( 

 .نسٍض ح٧ن ٍضق٧ؿتگٖ هبًٕ ازاهِ ٖول٘بت ارطاٖٗ حجت ً٘ؿت، ظٗطا ثب٥ً َلج٧بض زاضإ ٍح٣ِ٘ اؾتة( 

  .قَز ٍ زاٗطُ ارطا ثبٗس پطًٍسُ ارطاٖٗ ضا ثِ ازاضُ تهِٟ٘ اضؾبل ًوبٗس ٖول٘بت ارطاٖٗ حجتٖ هت٢َٝ هٖ د(

ٍ هبزام ٦ِ زؾتَض ه٢َت نبزض ًكسُ  هسٗط تهِٟ٘ قط٦ت ثبٗس رْت ت٢َ٘ٝ ٖول٘بت ارطاٖٗ حجتٖ ت٣بيبٕ نسٍض زؾتَض ه٢َت ًوبٗسز( 

 .تَاى هبًٕ ازاهِ ٖول٘بت ارطاٖٗ قس اؾت ًوٖ

 ت.ق 462هكاتك هازُ  .تاضسغحيح هي« ج»ٌِ گعي

 ٖسلِ٘ ٍظاضت ًٓبهٌبهِ حسٍز زض تهِٟ٘ هسٗط اذُبض هَرت ثِ ٦ِ هستٖ زض ه٧لٌٟس َلج٧بضّب ٍضق٧ؿتگٖ ح٧ن نسٍض اظ پؽ -462هبزُ 

 ٦طزُ تؿل٘ن هح٧وِ زٞتطزاض ثِ ًوبٗسهٖ هٗ٘ي ضا آًْب هُبلجبت ٦لِ٘ ٦ِ ْٞطؾتٖ اًًوبم ثِ آًطا ههس٠ ؾَاز ٗب ذَز َلت اؾٌبز قسُ، هٗ٘ي

 .زاضًس زضٗبٞت ٢جى

 (1381)آظهَى  .ضَز قلة اٍ ضا هَلتاً لثَل وطزُ است، قلثىاض هَلت ًاهيسُ هي .....اظ تيي قلثىاضاى تاخط ٍضضىستِ، ضرػي وِ  -243

 ة( هسٗط تهِٟ٘    الٝ( زازگبُ

 ز( ّ٘أت َلج٧بضاى    ًبْط د( ًَٖ

 لاًَى تداضت؛  470تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

ِٞ٘ هٗبزل هجلٖٛ ٦ِ  تَاًس زض نَضت تهو٘ن ثِ ا٣ًٗبز هزلؽ ٢طاض زّس ٦ِ نبحت َلت هتٌبظٔ  هح٧وِ هٖ» :زاضز ه٣طض هٖ 470هبزُ 

 «.٦ٌس ه٢َتبً َلج٧بض قٌبذتِ قسُ زض هصا٦طات ّ٘أت َلج٧بضّب ثطإ هجلٙ هص٦َض قط٦ت ًوبٗس هٖ هح٧وِ زض ٢طاض هعثَض هٗ٘ي 

تؼييي ضسُ ٍ ضػايت همطضات ًاظط تِ هَؾَع، اػالم قلة وٌس  يىي اظ قلثىاضاى تاخط ٍضضىستِ، ًتَاًستِ است ظطف هست -244

 (هط٦ع -1387)آظهَى    ّاي ظيطهكاتمت زاضز؟ ٍؾؼيت اٍ تا وسام يه اظ گعيٌِ

ّب ٍ تهو٘وبتٖ ٦ِ ضارٕ ثِ ت٣ؿ٘ن ٍرَُ ٢جل اظ آهسى اٍ ثِ ٖول آهسُ ح١ اٖتطاو  تَاًس ثسٍى ا٧ٌِٗ ثِ ٖول٘بت ٍ تكر٘م الٝ( اٍ هٖ

تَاًؿتِ اؾت ثِ اٍ تٗل١ گ٘طز هُبلجِ ٦ٌس اٖالم َلت ٦ٌس تب زض ت٣ؿ٘وبتٖ ٦ِ هو٧ي  إ ضا ٦ِ زض ت٣ؿ٘وبت ؾبث١ هٖ حهِ زاقتِ ثبقس ٍ

 .اؾت ثٗساً ثِ ٖول آٗس رعء ٚطهب هحؿَة قَز

 .تَاًس حبل اٖالم َلت ٦ٌس ٍ ح١ اٍ اظ اهَال ثب٢٘وبًسُ، توبم ٍ ٦وبل ٢بثل پطزاذت اؾت ة( هٖ

 .لت ٍ ٞطنت اٖالم َلت، ّ٘چ ازٖب ٍ زضذَاؾتٖ ًِ ثطإ گصقتِ ٍ ًِ ثطإ آٌٗسُ اظ اٍ پصٗطٞتِ ً٘ؿتد( ثِ ٖلت ا٣ًًبء هْ

 ز( ّ٘چ٧سام

 لاًَى تداضت؛ 473تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 ٍ تكر٘هبت ٍ ٖول٘بت ثِ ًؿجت ٧ًطزُ ٖول 462 هبزُ هُبث١ ٍ ًكسُ حبيط هٌِٗ٘ هَاٖس زض ٦ِ َٖٗلج٧بضّب» :زاضز ه٣طض هٖ 473هبزُ 

 ثٗس اؾت هو٧ي ٦ِ ت٣ؿ٘وبتٖ زض ٍلٖ ًساضًس اٖتطايٖ ّ٘چگًَِ ح١ آهسُ ثِ ٖول آًْب آهسى اظ ٢جل ٍرَُ ت٣ؿ٘ن ثِ ضارٕ ٦ِ تهو٘وبتٖ

 ٦ِ اهَالٖ اظ گطٞت هٖ تٗل١ آًْب ثِ ؾبث١ ت٣ؿ٘وبت زض ٦ِ ضا إحهِ ثبقٌس زاقتِ ح١ ا٧ٌِٗ ثسٍى قَز هٖ حؿبة ٚطهب رعء آٗس ٖول ثِ

 «.ًوبٌٗس هُبلجِ ًكسُ ت٣ؿ٘ن ٌَّظ

 

 در لرارداد ارفالی :هثحث چهل و پنجن



 در ترتیة لرارداد ارفالی -

 (1384)آظهَى     لطاضزاز اضفالي زض غَضت اًؼماز تا چِ اوثطيتي ٍاخس اثط حمَلي است؟ -245

 الٝ( ٦لِ٘ َلج٧بضاى

 ة( ًهٝ ثِ ٖالٍُ ٥ٗ َلج٧بضاى

 .ؾِ ضثٕ هُبلجبت تكر٘م ٍ تهس١ٗ قسُ ثبقٌس د( ّط تٗساز اظ َلج٧بضاى ٦ِ زاضإ

 .ز( ًهٝ ثِ ٖالٍُ ٥ٗ َلج٧بضاى ثِ قطٌ زاقتي ؾِ ضثٕ هُبلجبت تكر٘م ٍ تهس١ٗ قسُ

 لاًَى تداضت؛  480تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 اظ ضثٕ ؾِ الا٢ل زاقتي ثب َلج٧بضّب اظ ًٟط ٥ٗ ثٗالٍُ ًهٝ الا٢ل ٦ِ قَز هٖ ه٣ٌٗس ٢ٍتٖ ٣ٍٞ اضٞب٢ٖ ٢طاضزاز» :زاضز ه٣طض هٖ 480هبزُ 

 ثبقٌس ًوَزُ قط٦ت ٢طاضزاز آى زض اؾت گكتِ ٢جَل ه٢َتبً ٗب قسُ تهس١ٗ ٍ تكر٘م قكن ٞهل اظ پٌزن هجحجهُبث١  ٦ِ هُبلجبتٖ ٦لِ٘

 «.ثَز ذَاّس ثالاحط ٍاال

 (هط٦ع -1387)آظهَى    ضَز؟ لطاضزاز اضفالي تا چِ ضطايكي هٌؼمس ٍ هؤثط هي -246

اهًبٕ آى ث٘ي تبرط ٍضق٧ؿتِ ٍ َلج٧بضاًٖ ٦ِ زاضإ ا٦خطٗت ٖسزٕ ثبقٌس ٍ الا٢ل ؾِ ضثٕ اظ هُبلجبت تكر٘م ٍ تهس١ٗ قسُ  الٝ( ثب

 .اٖن اظ ٢ُٖٗ ٍ ٗب ه٢َت ضا ً٘ع زاقتِ ثبقٌس

َلج٧بضاى  ة( ثب اهًبٕ آى ث٘ي تبرط ٍضق٧ؿتِ ثب ًهٝ ثٗالٍُ ٥ٗ َلج٧بضاى، ثكطٌ ا٧ٌِٗ هزؤَ َلت آًْب ث٘ف اظ ًهٝ َلت ٦لِ٘

 .ّن ثبقس

 د( ثب اهًبٕ آى ث٘ي تبرط ٍضق٧ؿتِ ٍ ًهٝ ثٗالٍُ ٥ٗ َلج٧بضاى

ز( ثب اهًبٕ آى ث٘ي تبرط ٍضق٧ؿتِ ٍ َلج٧بضاًٖ ٦ِ زاضإ ا٦خطٗت ٖسزٕ ثبقٌس ٍ الا٢ل ؾِ ضثٕ اظ هُبلجبت تكر٘م ٍ تهس١ٗ قسُ اٖن 

 .ازگبُ ّن ثطؾساظ ٢ُٖٗ ٍ ٗب ه٢َت ضا ً٘ع زاقتِ ثبقٌس ٍ اٗي ٢طاضزاز ثِ تهس١ٗ ز

 لاًَى تداضت؛ 486ٍ  480تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 ت٣بيب هح٧وِ اظ ضا آى تهس١ٗ تَاًٌس هٖ ٢طاضزاز َطٞ٘ي اظ ٥ٗ ّط ٍ ثطؾس هح٧وِ تهس١ٗ ثِ ثبٗس اضٞب٢ٖ ٢طاضزاز» :زاضز ه٣طض هٖ 486هبزُ 

 اٗي ْطٜ زض ّطگبُ ًوبٗس اتربش تهس١ٗ ثِ ضارٕ تهو٘وٖ ٢جل هبزُ زض هص٦َض ّٟتِ ٥ٗ هست ا٣ًًبٕ اظ ٢جل تَاًس ًوٖ هح٧وِ ًوبٗس

 ٢طاضزاز تهس١ٗ ٍ اٖتطايبت هَئَ زض ثبٗس هح٧وِ ثبقس آهسُ ثِ ٖول اٖتطايبتٖ زاضًس اٖتطاو ح١ ٦ِ َٖٗلج٧بضّب َطٜ اظ هست

 «.قَز هٖ ثالاحط شٌٟٕٗ اقربل توبم ثِ ًؿجت قَز تهس١ٗ اٖتطايبت اگط، ٦ٌس نبزض ٍاحس ح٧ن اضٞب٢ٖ

 (1383)آظهَى     :اهىاى اًؼماز لطاضزاز اضفالي هٌتمي است زض غَضتي وِ ٍضضىستگي -247

 .ة( ثِ ت٣لت ثبقس    .الٝ( ٖبزٕ ثبقس

 .ز( ثِ ت٣ه٘ط ٍ ٗب ت٣لت ثبقس    .د( ثِ تهِٟ٘ ثبقس

 لاًَى تداضت؛  483تاضس، هكاتك غسض هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

ِ ث تبرط ٦ِ ه٢َٖٗ زض، قَز ًوٖ ه٣ٌٗس اضٞب٢ٖ ٢طاضزاز ثبقس قسُ هح٧َم ت٣لت ثِ ٍضق٧ؿتِ ٌَٖاىِ ث تبرط اگط» :زاضز ه٣طض هٖ 483هبزُ 

 ا٣ًٗبز ٍ تبرط ثطائت حهَل احتوبل ثب آٗب ٦ِ ٦ٌٌس هٗلَم ٍ قًَس زَٖت َلج٧بضّب اؾت الظم قَز هٖ ت٣ٗ٘ت ت٣لت ثِ ٍضق٧ؿتِ ٌَٖاى

 ذَاٌّس َٞضٕ تهو٘ن ٗب ٦طز ذَاٌّس ه٦ََل ت٣لت ثِ ضؾ٘سگٖ ًت٘زِ حهَل ظهبى ثِ هكبضالِ٘ اهط زض ضا ذَز تهو٘ن اضٞب٢ٖ ٢طاضزاز

 480 هبزُ زض هٗ٘ي ا٦خطٗت هجلٙاظ ح٘ج  ٍ ٖسُ ح٘ج اظ حبيط َلج٧بضّبٕ ثبٗس ًوبٌٗس ثٗس ظهبى ثِ ه٦ََل ضا تهو٘ن ثرَاٌّس اگط، گطٞت



 ٢جل هَاز هَرت ثِ ٦ِ ٢َاٖسٕ قَز اضٞب٢ٖ ٢طاضزاز ا٣ًٗبز ثٌبٕ ت٣لت ثِ ضؾ٘سگٖ ًت٘زِ حهَل ٍ هست ا٣ًًبٕ زض چٌبًچِ ثبقٌس حبئع ضا

 «.گطزز هٗوَل ثبٗس ً٘ع ه٢َٕ اٗي زض اؾت ه٣طض

 (1384)آظهَى    تَاى لطاضزاز اضفالي هٌؼمس وطز؟ تا وسام يه اظ تداض شيل ًوي -248

 .الٝ( تبرطٕ ٦ِ ح٧ن ٍضق٧ؿتگٖ ٢ُٖٗ اٍ نبزض قسُ ثبقس

 .٢ُٖٗ اٍ نبزض قسُ ثبقسة( تبرط ٍضق٧ؿتِ ثِ ت٣لت ٦ِ ح٧ن 

 .د( تبرط ٍضق٧ؿتِ ثِ ت٣ه٘ط ٦ِ ح٧ن ٢ُٖٗ اٍ نبزض قسُ ثبقس

 ز( هَاضز ة ٍ د

 لاًَى تداضت؛  484ٍ  483تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 ٦ِ نَضتٖ زض ل٧٘ي اؾت هو٧ي اضٞب٢ٖ ٢طاضزاز ا٣ًٗبز قَز هح٧َم ت٣ه٘ط ثِ ٍضق٧ؿتگٖ ٌَٖاىِ ث تبرط اگط» :زاضز ه٣طض هٖ 484هبزُ 

 ذ٘طأت ثِ ضا ٢طاضزاز زض تهو٘ن ٢جل هبزُ ه٣طضات ضٖبٗت ثب ٍ ت٣ٗ٘ت ًت٘زِ حهَل تب تَاًٌس هٖ َلج٧بضّب ثبقس قسُ قطٍٔ تبرط ت٣ٗ٘ت

 «.ث٘بًساظًس
 

 در اثرات لرارداد ارفالی -

اًس، لطاضزاز اضفالي  اًس، تِ ػٌَاى تستاًىاضاى تاخط تطريع ٍ تػسيك ضسُ اگط ثاتت ضَز اضراغي وِ ٍالؼاً قلثىاض ًثَزُ -249

 (1381)آظهَى           .است .......

 ة( ثبَل    الٝ( نح٘ح 

 ز( پؽ اظ حصٜ َلج٧بضاى ٚ٘طٍا٢ٖٗ، نح٘ح    د( ٢بثل ٞؿد

 لاًَى تداضت؛  492ٍ  490تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 ه٧كَٜ تهس١ٗ اظ پؽ هگطا٧ٌِٗ قَز ًوٖ ٢جَل آى ثِ ًؿجت ثُالى زَٖٕ اضٞب٢ٖ ٢طاضزاز قسى تهس١ٗ اظ پؽ» :زاضز ه٣طض هٖ 490هبزُ 

 «.اؾت ًكسُ ٢لوساز ح٣٘٣ٖ ٢سض ٍ ضٞتِ ٦بضِ ثإ ح٘لِ ٢طٍو ه٣ساض ٗب زاضاٖٗ ه٘عاى زض ٦ِ قَز

 :اؾت ثبَل اضٞب٢ٖ ٢طاضزاز شٗل هَاضز زض» :زاضز ه٣طض هٖ 492هبزُ 

 ت٣لت ثِ ٍضق٧ؿتگٖ ثِ تبرط هح٧َه٘ت هَضز زض .1

 «490 هبزُ هَضز زض .2

 (1382)آظهَى    ........:اًس تسطي  حىن تكالى لطاضزاز اضفالي ًسثت تِ وساًي وِ تؼس اظ اًؼماز آى لطاضزاز اظ تاخط قلثىاض ضسُ -250

 .ة( زاضز    .الٝ( ًساضز

 .ز( ًساضز، زض نَضت هَا٣ٞت اضگبى تهِٟ٘  .د( ًساضز، زض نَضت تأٗ٘س زازگبُ

 لاًَى تداضت؛  490تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 (1389)آظهَى       ؟تاضس ًويزض هَضز لطاضزاز اضفالي وسام ػثاضت غحيح  -251

 .زازگبُ ثُالى آى هُل٣بً ٢بثل ٢جَل ً٘ؿتالٝ( پؽ اظ تهس١ٗ ٢طاضزاز اضٞب٢ٖ تَؾٍ 

 .ة( هٗبهالت تبرط ٍضق٧ؿتِ پؽ اظ تهس١ٗ ٢طاضزاز اضٞب٢ٖ تَؾٍ زازگبُ تحت قطاُٖٗ ٢بثل اثُبل اؾت

 .إ ٦ِ ٢طاضزاز اضٞب٢ٖ ضا ه٣ٌٗس ٦طزُ تحت قطاُٖٗ ٢بثل نسٍض اؾت د( ح٧ن ٍضق٧ؿتگٖ تبرط ٍضق٧ؿتِ

اًس اظ زازگبُ زضذَاؾت ٞؿد  َؾٍ تبرط، ّط ٥ٗ اظ َلج٧بضاى ٦ِ ٢طاضزاز اضٞب٢ٖ ضا ه٣ٌٗس ًوَزُز( زض نَضت ٖسم ارطإ ٢طاضزاز اضٞب٢ٖ ت

 .٢طاضزاز اضٞب٢ٖ ضا ثٌوبٌٗس



 لاًَى تداضت؛ 503ٍ  500، 496، 494، 492، 490تاضس، هكاتك هَاز  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 (1383)آظهَى       :ضَز وِ ٍضضىستِ اًؼماز لطاضزاز اضفالي هَخة هي -252

 .الٝ( ًتَاًس تب تهِٟ٘ اهَال ثِ ٦بض ذَز ازاهِ زّس

 .ة( تحت ًٓط هسٗط تهِٟ٘ اهَال ذَز ضا زض اذت٘بض گطٞتِ ٍ ازاضُ ٦ٌس

 .د( پؽ اظ تهَٗت ٢طاضزاز اضٞب٢ٖ هزسزاً ثِ ٦بض ذَز ازاهِ زّس

 .ز( ًتَاًس ثِ ٦بض ذَز ازاهِ زّس ٍ ًَٖ ًبْط ثِ ٦لِ٘ اهَض ًٓبضت ًوبٗس

 لاًَى تداضت؛ 491تاضس، هستفاز اظ هازُ  هي غحيح« ج»گعيٌِ 

 ًَٖ حًَض ثب ٦بهلٖ حؿبة نَضت تهِٟ٘ هسٗط قس ٢ُٖٗ ٢طاضزاز تهس١ٗ ثِ ضارٕ هح٧وِ ح٧ن ٦ِ ّو٘ي» :زاضز ه٣طض هٖ 491هبزُ 

 زاضاٖٗ ّوچٌ٘ي ٍ ًَقتزبت ٍ اؾٌبز ٍ زٞبتط ٦لِ٘ تهِٟ٘ هسٗط .قَز هٖ ثؿتِ اذتالٜ ٖسم نَضت زض ٦ِ زّس هٖ ٍضق٧ؿتِ تبرط ثِ ًبْط

 ٍ گ٘طز هٖ ضؾ٘س ٦طزُ ضز هكبضالِ٘ ثِ قَز زازُ اًس ٧ًطزُ اهًبء ضا اضٞب٢ٖ ٢طاضزاز ٦ِ َلج٧بضاًٖ ثِ ثبٗس ٦ِ آًچِ اؾتخٌبٕ ثِ ضا ٍضق٧ؿتِ

 هزلؽ نَضت ًبْط ًَٖ هطاتت اٗي توبم قَز، اظ هٖ ذتن تهِٟ٘ هسٗط هَضٗتأه زاز ضا هص٦َض َلج٧بضاى ؾْن زِٗأت ٢طاض آ٧ًِ اظ پؽ

 «.زاز ذَاّس ه٣تًٖ ح٧ن ٦طزُ ضؾ٘سگٖ هح٧وِ اذتالٜ تَل٘س نَضت زض .ٗبثس هٖ ذبتوِ هَضٗتفأه ٍ ًوبٗس هٖ تِْ٘

 (1392)آظهَى  است؟ غحيح گعيٌِ وسام ٍضضىستِ ضرػحميمي شهِ تطائت هَضز زض -253

 .اؾت زَٗى هبًسُ اظ شهِ ثطائت هَرت ٢بًًَٖ اٖتجبض اٖبزُ ح٧نالٝ( 

 .اؾت زَٗى هبًسُ اظ شهِ ثطائت هَرت ٍضق٧ؿتِ اهَض تهِٟ٘ ٖول٘بت ذتنة( 

 .اؾت زَٗى هبًسُ اظ شهِ ثطائت هَرت ٢بًًَٖ ٗب ح٣ٖ اظ اٖن اٖتجبض اٖبزُ ح٧ند( 

 .ً٘ؿت زَٗى هبًسُ اظ شهِ ثطائت هَرت اٖتجبض اٖبزُ ح٧ن ٗب تهِٟ٘ ٖول٘بت ذتنز( 

 لاًَى تداضت؛ 565ٍ  561، 491تاضس. هكاتك هَاز غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 

 در اتغال یا فسخ لرارداد ارفالی -

 (1388)آظهَى  :هؼاهالت تاخط ٍضضىستِ زض فاغلِ تيي غسٍض حىن ضاخغ تِ تػسيك لطاضزاز اضفالي ٍ حىن تط تكالى يا فسد آى -254

 .الٝ( زض نَضتٖ ٦ِ يطض ٍاضز قَز حتٖ ثسٍى ٢هس ايطاض ّن ثبَل اؾت

 .َلج٧بضاى ثبقس ٍ ٍا٢ٗبً ّن يطض ٍاضز قَز ثبَل اؾتة( زض نَضتٖ ٦ِ ثِ ٢هس ايطاض ثِ 

 .د( زض ّط حبل نح٘ح اؾت

 .ز( هُل٣بً ثبَل اؾت

 لاًَى تداضت؛  500تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 ٞؿد ٗب ثُالى ح٧ن نسٍض تب اضٞب٢ٖ ٢طاضزاز تهس١ٗ ثِ ضارٕ ح٧ن نسٍض اظ پؽ ٍضق٧ؿتِ تبرط ٦ِ هٗبهالتٖ» :زاضز ه٣طض هٖ 500هبزُ 

 «.ثبقس ّن َلج٧بضاى يطض ثِ ٍ ثَزُ ايطاض ٢هس ثِ قَز هٗلَم ٦ِ نَضتٖ زض هگط قَز ًوٖ ثبَل ًوَزُ هعثَض ٢طاضزاز

 

 در السام هختلفه علثکارها و حموق هریک از آنها :هثحث چهل و ششن

تاضس، زض غَضتي وِ هَضز ٍثيمِ اگط وسي اظ تاخط ٍضضىستِ زٍ قلة زاضتِ تاضس وِ يىي اظ آًْا تا ٍثيمِ ٍ زيگطي ػازي  -255

 (1381)آظهَى       :تؼس اظ فطٍش ٍ پطزاذت قلة يا ٍثيمِ، هاظاز زاضتِ تاضس

 .قَز الٝ( اظ هحل هبظاز، َلت زٗگط اٍ پطزاذت هٖ



 .قَز ة( اٍ ًؿجت ثِ َلت زٍم ٍاضز زض ٚطهبء هٖ

 .قَز د( هبظاز ً٘ع زض ٢جبل هتٟطّٖبت ثِ َلج٧بض ثب ٍح٣ِ٘ زازُ هٖ

 .قَز گطزز ٍ اٍ ًؿجت ثِ َلت زٍم ٍاضز زض ّ٘أت َلج٧بضاى ثب ح١ ضرحبى هٖ هبظاز ثِ اهَال ٍضق٧ؿتِ ثطهٖز( 

 لاًَى تداضت؛  516تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 ثبٗس ه٢َٕ آى زض ً٘ع هطتْي ٍ ثطؾبًس ثٟطٍـ ضا آى الٗوَمهسٖٖ ًٓبضت ثب ثبٗس هسٗطتهِٟ٘ ًكَز ٥ٞ ٍح٣ِ٘ اگط» :زاضزه٣طض هٖ 516هبزُ 

 ٢٘وت اگط ٍ قَزهٖ تؿل٘ن هسٗطتهِٟ٘ ثِ هبظاز ثبقس َلج٧بضّب َلت اظ ث٘ف هربضد ٍيٕ اظ پؽ ٍح٣ِ٘ ٞطٍـ ٢٘وت اگط .قَز زَٖت

 «.قس ذَاّس هٌَٓض ٚطهب ٖبزٕ َلج٧بضّبٕ رعء زض ذَز َلت ث٣ِ٘ ثطإ هطتْي قس ٦وتط ٞطٍـ

 (1392)آظهَى است؟ غحيح گعيٌِ وسام اضي،ياذت تػفيِ زض ٍضضىستِ اهَال تمسين تطتية هَضز زض -256

 ٖبزٕ َلج٧بضاى ّب، هَح١ هوتبظّب،ة(  هوتبظّب ٖبزٕ، َلج٧بضاى ّب،هَح١الٝ( 

 ّبهَح١ ٖبزٕ، َلج٧بضاى هوتبظّب،ز(  ٖبزٕ َلج٧بضاى هوتبظّب، ّب،هَح١د( 

 ؛1318ازاضُ تػفيِ اهَض ٍضضىستگي هػَب  لاًَى 58لاًَى تداضت ٍ هازُ  522تاضس. هكاتك هازُ غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 

 در دعوی استرداد :هثحث چهل و هفتن

زض غَضت ٍضضىستگي تاخط، وسام هَضز  .يه فمطُ چه تا ظْطًَيسي تِ ػٌَاى ٍوالت زض اذتياض تاخط لطاض گطفتِ است -257

 (1389)آظهَى    ؟تاضس ًويغحيح 

 .زضٗبٞت ٍرِ آى ثبٗس زض ضزٗٝ ٚطهبء ٢طاض گ٘طزالٝ( زض نَضت ٍنَل ٍرِ چ٥ تَؾٍ تبرط، نبحت ؾٌس ثطإ 

 .ة( زض نَضت احجبت ا٧ٌِٗ ْْطًَٗؿٖ ثِ ٌَٖاى ٦ٍبلت ثَزُ اؾت، ْْطًَٗؽ ح١ هطارِٗ ثِ هسٗط تهِٟ٘ ضا ذَاّس زاقت

 .تَاًس القِ چ٥ ضا اظ هسٗط تهِٟ٘ هؿتطز ًوبٗس د( زض نَضت ٖسم ٍنَل ٍرِ چ٥ ٍ ث٣بء آى زض ٗس تبرط، نبحت چ٥ هٖ

تَاًس ٦ل هجلٙ چ٥ ضا اظ هسٗط تهِٟ٘  گ٘طز ٍ هٖ زض نَضت ٍنَل ٍرِ چ٥ تَؾٍ تبرط، نبحت چ٥ زض ضزٗٝ ٚطهبء ٢طاض ًوٖز( 

 .ٍنَل ًوبٗس

 لاًَى تداضت؛ 528تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 نبحت حؿبة ثِ ٍ ٍنَل ضا آى ٍرِ ٦ِ ثبقس زازُ اٍ ثِ تزبضتٖ اٍضا٠ ٦ؿٖ تبرط ٍضق٧ؿتگٖ اظ ٢جل اگط» :زاضز ه٣طض هٖ 528هبزُ 

 تبرط ًعز زض ٍضق٧ؿتگٖ زضح٘ي ٌٖ٘بً اؾٌبز ٍ ًگكتِ زِٗأت ٗب ٍنَل هعثَض اٍضا٠ ٍرِ ٍ ثطؾبًس هٌٖٗ٘ ههطٜ ثِ ٗب ٍ زاضز ًگبُ ؾٌس

 «.٦ٌٌس اؾتطزاز ضا اؾٌبز ٖ٘ي تَاًٌس هٖ آى نبحجبى ثبقس هَرَز ٍضق٧ؿتِ

  ؛528هبزُ  3ٍ 2ضرَٔ ٦ٌ٘س ثِ زهطچ٘لٖ، ز٦تط هحوس، ٢بًَى تزبضت زض ًٓن ح٢َ٣ٖ ٦ًٌَٖ، ٗبززاقت 

 

 در ورشکستگی ته تمصیر :هثحث چهل و هشتن

تط اظ هظٌِ ضٍظ وطزُ تاضس، زض ايي  اگط تاخط تِ لػس تأذيط اًساذتي ٍضضىستگي ذَز ذطيسي تاالتط ٍ يا فطٍضي ًاظل -258

 (1380)آظهَى     :غَضت

 .ثبقس ة( ٍضق٧ؿتِ ثِ ت٣ه٘ط هٖ   .الٝ( ا٢سام اٍ ٢بًًَٖ اؾت

 .قَز ز( ٍضق٧ؿتِ ثِ ت٣لت هحؿَة هٖ   .د( ٍضق٧ؿتگٖ اٍ ٖبزٕ اؾت

 لاًَى تداضت؛  541هازُ  3تاضس، هكاتك تٌس  غحيح هي« ب»گعيٌِ 



 :قَز هٖ ماٖال ت٣ه٘ط ثِ ٍضق٧ؿتِ شٗل هَاضز زض تبرط» :زاضز ه٣طض هٖ 541هبزُ 

 لٍٖٗؾب ٢هس ّوبى ثِ اگط ٗب ثبقس ٦طزُ ضٍظ هٌِٓ اظ ًبظلتط ٞطٍقٖ ٗب ثبالتط ذطٗسٕ ذَز ٍضق٧ؿتگٖ اًساذتي ذ٘طأت ٢هس ثِ اگط -3 ...

 «...ثبقس زٗگط َط١ِٗ ث ٗب ثطات نسٍض ٗب ٖاؾت٣طاي ضاُ اظ ا٧ٌِٗ اظ اٖن ًوبٗس ٍرْٖ تحه٘ل تب ثطزُ ث٧بض اؾت نطِٞ اظ زٍض ٦ِ

 (1385)آظهَى    :زفاتط ذَز ضا تسٍى تمػيط هفمَز ًوَزُ تاضسزض غَضتي وِ تاخط ٍضضىستِ  -259

 .قَز الٝ( ٍضق٧ؿتِ ثِ ت٣ه٘ط هحؿَة ٍ ثِ رعإ ٣ًسٕ هح٧َم هٖ

 .قَز ة( ٍضق٧ؿتِ ٖبزٕ هحؿَة هٖ

 .قَز د( ٍضق٧ؿتِ ثِ ت٣لت هحؿَة هٖ

 .قَز ز( ٍضق٧ؿتِ ثِ ت٣ه٘ط هحؿَة هٖ

 ( لاًَى تداضت؛550تا  541تمػيط ٍ ٍضضىستگي تِ تملة )هَاز  ٍضضىستگي تِ تاضس، هكاتك هثحث زض  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 ت٣ه٘ط ٍ ت٣ٗ٘ت ً٘ؿت ٍ زض   ثٌبثطاٗي ٍضق٧ؿتگٖ ثِ .ظٗطا تبرط ت٣ه٘طٕ ًساقتِ ٍ ه٣َٟز ًوَزى زٞبتط تزبضٕ ٖوسٕ ًجَزُ اؾت

 .يوي ٍضق٧ؿتگٖ ٖبزٕ ٞب٢س رٌجِ رعاٖٗ اؾت

ٍضضىستگي ذَز اظ قطق هرتلف تِ ٍسايلي وِ زٍض اظ غطفِ است، تحػيل ٍخْي اگط تاخطي تِ لػس تِ تأذيط اًساذتي  -260

 (1386)آظهَى              :ًوايس

 .تَاًس اٍ ضا ٍضق٧ؿتِ ثِ ت٣لت اٖالم ٦ٌس الٝ( زازگبُ هٖ

 .تَاًس اٍ ضا ٍضق٧ؿتِ ثِ ت٣ه٘ط اٖالم ٦ٌس ة( زازگبُ هٖ

 .٦ٌس د( زازگبُ ه٧لٝ اؾت اٍ ضا ٍضق٧ؿتِ ثِ ت٣ه٘ط اٖالم هٖ

 .ز( زازگبُ ثبٗس اٍ ضا ٍضق٧ؿتِ ثِ ت٣لت اٖالم ًوبٗس

 لاًَى تداضت؛  541تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 :قَز هٖ ىاٖال ت٣ه٘ط ثِ ٍضق٧ؿتِ شٗل هَاضز زض تبرط» :زاضز ه٣طض هٖ 541هبزُ 

 ؛اؾت ثَزُ الٗبزُ ٠َٞ اٍ ٖبٗسٕ ثِ ثبلٌؿجِ ٖبزٕ اٗبم زض هكبضالِ٘ ذبًِ هربضد ٗب قرهٖ هربضد قَز هح١٣ ٦ِ نَضتٖ زض .1

 آى ًٟٕ ٗب هََّم تزبضت ٖطٜ زض ٦ِ ٦طزُ هٗبهالتٖ نطٜ ٖوسُ هجبلٙ ذَز ؾطهبِٗ ثِ ًؿجت تبرط ٦ِ قَز هح١٣ ٦ِ نَضتٖ زض .2

 ؛اؾت هحى اتٟب٠ ثِ هٌٌَ

 ٦ِ لٍٖٗؾب ٢هس ّوبى ثِ اگط ٗب ثبقس ٦طزُ ضٍظ هٌِٓ اظ ًبظلتط ٞطٍقٖ ٗب ثبالتط ذطٗسٕ ذَز ٍضق٧ؿتگٖ اًساذتي ذ٘طأت ٢هس ثِ اگط .3

 .ثبقس زٗگط َط١ِٗ ث ٗب ثطات نسٍض ٗب ٖاؾت٣طاي ضاُ اظ ا٧ٌِٗ اظ اٖن ًوبٗس ٍرْٖ تحه٘ل تب ثطزُ ٦بضِ ث اؾت نطِٞ اظ زٍض

 «.ثبقس پطزاذتِ ضا اٍ َلت ٍ زازُ تطر٘ح ؾبٗطٗي ثط ت٢َٝ تبضٗد اظ پؽ ضا َلج٧بضّب اظ ٧ٖٗ اگط .4

 (1389)آظهَى        :ساظضي اظ اهَضي است وِغسٍض تطات  -261

  .تَاًس تبرط ضا هح٧َم ثِ ٍضق٧ؿتگٖ ثِ ت٣ه٘ط ًوبٗس الٝ( زازگبُ هٖ

 .ة( زازگبُ ثبٗس تبرط ضا هح٧َم ثِ ٍضق٧ؿتگٖ ثِ ت٣ه٘ط ًوبٗس

  .تَاًس تبرط ضا هح٧َم ثِ ٍضق٧ؿتگٖ ثِ ت٣لت ًوبٗس د( زازگبُ هٖ

 .ٍضق٧ؿتگٖ ثِ ت٣لت ًوبٗسز( زازگبُ ثبٗس تبرط ضا هح٧َم ثِ 

 لاًَى تداضت؛ 542تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 (1392)آظهَى  :ٍضضىستِ تاخط گطزز هؼلَم چٌاًچِ -262



 .گطززهٖ ت٣ه٘ط ثِ ٍضق٧ؿتِ ثبقس پطزاذتِ ضا اٍ َلت ؾبٗطٗي ثط َلج٧بضّب اظ ٧ٖٗ تطر٘ح ثب ت٢َٝ تبضٗد اظ پؽالٝ( 

 .گطززهٖ ت٣ه٘ط ثِ ٍضق٧ؿتِ قسُ، ٢بئل تجٗ٘ى ثؿتب٧ًبضاى ه٘بى ت٢َٝ اظ پ٘فة( 

 .گطززهٖ ت٣لت ثِ ٍضق٧ؿتِ ثبقس، ًٌوَزُ تٌٓ٘ن ٢بًَى هُبث١ ضا ذَز زٞبتطد( 

 ثِ ٍضق٧ؿتِ ثبقس ٦طزُ ضٍظ هٌِٓ اظ ثبالتط ٞطٍقٖ ٗب تطپبئ٘ي ذطٗسٕ ذَز ٍضق٧ؿتگٖ اًساذتي تأذ٘ط ٢هس ثِ ت٢َٝ، اظ پؽز( 

 .گطززهٖ ت٣ه٘ط

 لاًَى تداضت؛ 549ٍ  542، 541تاضس. هكاتك هَاز غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 (1391)آظهَى زض هَضز تطائت شهِ ضرع حميمي ٍضضىستِ، وسام ػثاضت غحيح است؟ -263

         .الٝ( ح٧ن اٖبزُ اٖتجبض هَرت ثطائت شهِ اظ هبًسُ زَٗى اؾت

 .زَٗى ً٘ؿتة( ذتن ٖول٘بت تهِٟ٘ اهَض ٍضق٧ؿتِ هَرت ثطائت شهِ اظ هبًسُ 

 .د( ٣ٍٞ ح٧ن اٖبزُ اٖتجبض ح٣ٖ هَرت ثطائت شهِ اظ هبًسُ زَٗى اؾت

  .ز( ذتن ٖول٘بت تهِٟ٘ ٗب ح٧ن اٖبزُ اٖتجبض هَرت ثطائت شهِ اظ هبًسُ زَٗى ً٘ؿت

 لاًَى تداضت؛ 565ٍ  561هكاتك هَاز  .تاضسغحيح هي« ز»گعيٌِ 

هتٟطٖبت ٍ هربضرٖ ٦ِ ثِ آى تٗل١ّ گطٞتِ اؾت ٦بهالً ثپطزاظز ح٣بً اٖبزُ اٖتجبض ّط تبرط ٍضق٧ؿتِ ٦ِ ٦لِ٘ زَٗى ذَز ضا ثب  -561هازُ

 .ًوبٗس هٖ

تَاًٌس اٖتجبض  تزبض ٍضق٧ؿتِ زض زٍ هَضز شٗل پؽ اظ احجبت نحّت ٖول زض هسّت پٌذ ؾبل اظ تبضٗد اٖالى ٍضق٧ؿتگٖ هٖ -565هازُ

  :ذَز ضا اٖبزُ ًوبٌٗس

ز اضٞب٢ٖ ًوَزُ ٍ توبهٖ ٍرَّٖ ضا ٦ِ ثِ هَرت ٢طاضزاز ثِ ْٖسُ گطٞتِ اؾت پطزاذتِ ثبقس، اٗي إ ٦ِ تحه٘ل ٢طاضزا تبرط ٍضق٧ؿتِ -1

  .قَز تطت٘ت زض هَضز قط٥ٗ قط٦ت ٍضق٧ؿتِ ٦ِ قرهبً تحه٘ل ٢طاضزاز اضٞب٢ٖ رساگبًِ ًوَزُ اؾت ً٘ع ضٖبٗت هٖ

 .اًس اٍ ضيبٗت زازُ تبرط ٍضق٧ؿتِ ٦ِ ٦لِ٘ َلج٧بضاى شهِ اٍ ضا ثطٕ ٦طزُ ٗب ثِ اٖبزُ اٖتجبض -2

 (1392)آظهَى ضَز؟ زازُ هطخؼي چِ تِ تايس ٍضضىستِ تاخط اػتثاض اػازُ زازذَاست -264

 ًبْط ًَٖالٝ( 

 ت٢َٝ ح٧ن نسٍض هحل قْطؾتبى زازگؿتطٕ ضئ٘ؽ ة(

 ٍضق٧ؿتگٖ اهَض تهِٟ٘ ازاضُد( 

 تبرط ت٢َٝ ح٧ن نبزض٦ٌٌسُ زازگبُ ٢ًبٖٗ حَظُ زؾتبىاز ز(

 لاًَى تداضت؛ 566هكاتك هازُ  تاضس.غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 (1390)آظهَى  زض غَضتي وِ تاخط ٍضضىستِ الطاض تِ ٍلفيت هال ذَز ًوايس: -265

 .ا٢طاض اٍ ًبٞص اؾتة(   .٢ٍٝ ٢بثل ٞؿد اؾت الٝ(

  .ا٢طاض اٍ ًبٞص ً٘ؿت ز(  .٢ٍٝ ٚ٘طًبٞص اؾتد( 

 ؛لاًَى هسًي 1265ٍ  1264هكاتك هَاز  .تاضسغحيح هي« ز»گعيٌِ 

 «.تً٘ؿ ًبٞص ٗبىزُ يطض ثط ذَز اهَال ثِ ًؿجت ٍضق٧ؿتِ ٍ هٟلؽ ا٢طاض» زاضز:ه٣طض هٖ 1264 هبزُ

-ًوٖ احط هٌكبء زٗگطاى ح٠َ٣ حّٟ هالحِٓ ثِ ذَز اهَال ثِ ضارِٗ اهَض زض ٍضق٧ؿتگٖ ٍ اٞالؼ هسٖٖ ا٢طاض»زاضز: ه٣طض هٖ 1265 هبزُ

 «.زگطز هٗ٘ي اٍ اٞالؼ ٖسم ٗب اٞالؼ تب قَز

 (1392)آظهَى است؟ غحيح گعيٌِ وسام تيوِ ّايضطوت تط ٍضضىستگي همطضات ضوَل هَضز زض -266



 .ّؿتٌس ٍضق٧ؿتگٖ ه٣طضات هكوَل ذهَنٖ ّبٕث٘وِ ٣ٍٞالٝ( 

 .ّؿتٌس ٍضق٧ؿتگٖ ه٣طضات هكوَل ّبث٘وِة( 

 .ً٘ؿتٌس ٍضق٧ؿتگٖ ه٣طضات هكوَل ّبث٘وِد( 

 .ّؿتٌس ذبضد ٍضق٧ؿتگٖ ه٣طضات قوَل اظ اًس قسُ ؾبظٕ ذهَنٖ ٦ِ زٍلتٖ ّبٕث٘وِ ٣ٍٞز( 

 ؛1350گطي هػَب لاًَى تأسيس تيوِ هطوعي ايطاى ٍ تيوِ 53ٍ  51تاضس. هكاتك هَاز غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 

 اسن تجارتی :هثحث چهل و نهن

 (1380)آظهَى         ...هست اػتثاض اسن تداضتي  -267

 .ة( زُ ؾبل اؾت    .الٝ( پٌذ ؾبل اؾت

 .ّط ؾبل ثبٗس توسٗس قَزز(    .د( ثطإ ّو٘كِ اؾت

 لاًَى تداضت؛ 580تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 « .هست اٖتجبض حجت اؾن تزبضتٖ پٌذ ؾبل اؾت» :زاضز ه٣طض هٖ 580هبزُ 

 (هط٦ع -1387)آظهَى      تاضس؟ هتطازف تا وساهيه اظ ػثاضات شيل هي« اسن تداضتي» -268

 ة( ٖالهت تزبضٕ    الٝ( ٍض٢ِ اذتطأ

 ز( ّ٘چ٧سام   اؾن قط٦ت حجت قسُد( 

 .تاضس غحيح هي« ز»گعيٌِ 

  ٔ886ضرَٔ ٦ٌ٘س ثِ زهطچ٘لٖ، ز٦تط هحوّس، ٢بًَى تزبضت زض ًٓن ح٢َ٣ٖ ٦ًٌَٖ، نٟح. 

 (1383)آظهَى     هست استفازُ اًحػاضي اظ اسن ٍ ػالهت تداضتي تِ تطتية وسام است؟ -269

 ؾبل 3ؾبل ٍ  5ة(    ؾبل 10ؾبل ٍ  5الٝ( 

 ؾبل 5ز( ّط زٍ    ؾبل  10ؾبل ٍ  3د( 

 لاًَى ثثت ػالين ٍ اذتطاػات؛  14لاًَى تداضت ٍ هازُ  580تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 «.هست اٖتجبض حجت اؾن تزبضتٖ پٌذ ؾبل اؾت» :زاضز  ه٣طض هٖ 580هبزُ 

 «.هست اٖتجبض حجت ٖالهت زُ ؾبل اؾت ...» :زاضز ٢بًَى حجت ٖالم ٍ اذتطاٖبت ه٣طض هٖ 14هبزُ 

 

 هوارد هرتثظ تا لانوى ثثت عالئن و اختراعات :هثحث پنجاهن

 (1383)آظهَى          :زاضتي ػالهت تداضتي -270

 .الٝ( اذت٘بضٕ اؾت

 .ة( العاهٖ اؾت

 .د( زض نَضت العاهٖ زاًؿتي زٍلت العاهٖ اؾت

 .اؾتز( زض نَضتٖ ٦ِ ٢طاض ثبقس ضٍٕ ٦بال ًهت قَز العاهٖ 

 لاًَى ثثت ػالين ٍ اذتطاػات؛  1تاضس، هكاتك تثػطُ هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 «.زاقتي ٖالهت تزبضتٖ اذت٘بضٕ اؾت هگط زض هَاضزٕ ٦ِ زٍلت آى ضا العاهٖ ٢طاض زّس» :زاضز ه٣طض هٖ 1تجهطُ هبزُ 



 (1389)آظهَى         ؟تاضس ًويوسام ػثاضت غحيح  -271

 .حبٍٕ اثت٧بض رسٗس ٍ زاضإ ٦بضثطز نٌٗتٖ ثبقس الٝ( اذتطاٖٖ ٢بثل حجت اؾت ٦ِ

 .هبُ ٢جل اظ تبضٗد ت٣بيب هبًٕ حجت ذَاّس ثَز 6ة( اٞكبء اذتطأ زض ْطٜ هست 

 .ثبقس ّبٕ اًزبم ٦بض تزبضٕ، ثِ ٌَٖاى اذتطأ ٢بثل حجت ًوٖ ّب ٍ ٢َاٖس ٗب ضٍـ د( َطح

 .قَز حِ هٌت٣ل هٖز( ح٠َ٣ ًبقٖ اظ اذتطأ حجت قسُ زض نَضت َٞت نبحجبى ح١ ثِ ٍض

 ؛1310تاضس، هكاتك لاًَى ثثت ػالين ٍ اذتطاػات هػَب  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 

 در شخصیت حمولی :هثحث پنجاه و یکن

 (1380)آظهَى         .........الاهتگاُ ضرع حمَلي  -272

 .الٝ( هحلٖ اؾت ٦ِ هط٦ع هْن اهَض اٍ زض آًزبؾت

 .ة( هحلٖ اؾت ٦ِ ازاضُ قرم ح٢َ٣ٖ زض آًزبؾت

 .د( هحلٖ اؾت ٦ِ هسٗطٖبهل زض آًزب ؾ٧ًَت زاضز

 .ز( هط٦ع ٖول٘بت اٍ زض آًزبؾت

 لاًَى تداضت؛ 590تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ب»گعيٌِ 

 «.ا٢بهتگبُ قرم ح٢َ٣ٖ هحلٖ اؾت ٦ِ ازاضُ قرم ح٢َ٣ٖ زض آًزب اؾت» :زاضز ه٣طض هٖ 590هبزُ 

  ٢بًًَٖ ذبل اؾت ٍ ثِ ٍؾ٘لٔ ٢بًَى هسًٖ ٦ِ ٢بًَى ٖبم هإذطالتهَٗت اؾت، ًؿد ثِ ٣ٖ٘سُ ثطذٖ اظ ح٢َ٣ساًبى، ٢بًَى تزبضت

 (944ٍ  943)زهطچ٘لٖ، ز٦تطهحوّس، ٢بًَى تزبضت زض ًٓن ح٢َ٣ٖ ٦ًٌَٖ، نٟحبت  .ًكسُ اؾت

 (1380)آظهَى        :ّاي تداضي زض ايطاى تاتؼيت ضطوت -273

  .آًْبؾت  الٝ( تبثٕ ا٢بهتگبُ

 .قَز هٖة( ثَؾ٘لِ زٍلت تٗ٘٘ي 

 .قَز د( زض هزوٕ ٖوَهٖ ٖبزٕ ثِ ٍؾ٘لِ ؾْبهساضاى تٗ٘٘ي هٖ

 .تَاًٌس ًؿجت ثِ تٛ٘٘ط ا٢بهتگبُ ا٢سام ًوبٌٗس قَز ٍلٖ چٌبًچِ قط٦بء ثرَاٌّس هتٗب٢جبً هٖ ز( ثِ ٍؾ٘لِ هإؾؿ٘ي تٗ٘٘ي هٖ

 لاًَى تداضت؛ 591ّا ٍ هازُ لاًَى ثثت ضطوت 1تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

 «.ّط قط٦تٖ ٦ِ زض اٗطاى تك٧٘ل ٍ هط٦ع انلٖ آى زض اٗطاى ثبقس، قط٦ت اٗطاًٖ هحؿَة اؾت» :زاضز ّب ه٣طض هٖ ٢بًَى حجت قط٦ت 1هبزُ 

 «.اؾت هول٧ت آى زض ّبآى ا٢بهتگبُ ٦ِ زاضًس ضا هول٧تٖ تبثٗ٘ت ح٢َ٣ٖ اقربل» :زاضز ٢بًَى تزبضت ه٣طض هٖ 591هبزُ 

 

 هوارد هرتثظ تا لانوى اداره تصفیه اهور ورشکستگی :هثحث پتجاه و دوم

 (1389)آظهَى         تاضس؟ وسام تياى غحيح هي -274

 .ّب ٍ هإؾؿبت اٖتجبضٕ ٍام اذص ًوبٗستَاًس ثِ حؿبة تبرط اظ ثب٥ً الٝ( ازاضُ تهِٟ٘ هٖ

 .ضا ًساضزّب ٍ هإؾؿبت اٖتجبضٕ ة( ازاضُ تهِٟ٘ ثِ ّ٘چ ٍرِ ح١ زضٗبٞت ٍام ثِ حؿبة تبرط اظ ثب٥ً

 .ّب ٍ هإؾؿبت اٖتجبضٕ اذص ًوبٗستَاًس ثِ حؿبة تبرط ٍام ثسٍى ثْطُ اظ ثب٥ً د( ازاضُ تهِٟ٘ ٣ٍٞ هٖ

 .ّبٕ تبرط ضا زاضز ز( ازاضُ تهِٟ٘ ثٗس اظ نسٍض ح٧ن ٍضق٧ؿتگٖ ٣ٍٞ ح١ زضٗبٞت هُبلجبت تبرط ٍ پطزاذت ٍ تهِٟ٘ ثسّٖ



 ؛1318ازاضُ تػفيِ اهَض ٍضضىستگي هػَب  لاًَى 11تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« الف»گعيٌِ 

تَاًس ثطإ ا٢ساهبت تأهٌِ٘٘ ثسٍٕ ثِ اٖتجبض زاضاٖٗ هَرَز ٍضق٧ؿتِ اؾت٣طاو  ازاضُ تهِٟ٘ زض نَضت لعٍم هٖ» :زاضز ه٣طض هٖ 11هبزُ 

 «.ًوبٗس

اگط تِ تستاًىاض تاخط ٍضضىستِ، زػَايي وِ ًتيدِ آى هطىَن تَزُ ٍ ّيأت قلثىاضاى اظ آى غطف ًظط وطزُ ٍاگصاض ضسُ  -275

 (1381)آظهَى    .است ........ضَز هتؼلك تِ  تاضس ٍ آى زػَي تِ ًتيدِ هكلَب تياًداهس، هالي وِ اظ آى زػَي حاغل هي

 الٝ( ّوِ َلج٧بضاى

 ِ ًت٘زِ ضؾبًسُة( َلج٧بضٕ ٦ِ زَٖٕ ضا ث

 د( ثؿتب٧ًبضٕ ٦ِ َطح زَٖٕ ٦طزُ تب حس َلت اٍ

 ز( َلج٧بضٕ ٦ِ َطح زَٖٕ ٦طزُ تب حس ّعٌِٗ زازضؾٖ

 ؛ 1318لاًَى ازاضُ تػفيِ اهَض ٍضضىستگي هػَب  45تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

تَاًٌس اظ زَٖاٖٗ ٦ِ ًت٘زِ آى  ٢بًَى تزبضت روٕ ثبقس هٖ 480اگط زض ّ٘أت ثؿتب٧ًبضاى قطاٍٗ هص٦َض زض هبزُ » :زاضزه٣طض هٖ 45هبزُ 

 «.ًوبٌٗس  ًٓط هك٤َ٧ اؾت نطٜ

 (1391)آظهَى زض هَضز تطتية تمسين اهَال ٍضضىستِ، وسام هَضز غحيح است؟ -276

      ّبٕ ٍضق٧ؿتگٖ ٍ هوتبظّب، زٍم ٚطهب الٝ( اٍل ّعٌِٗ

 ّبٕ ٍضق٧ؿتگٖ، زٍم هوتبظّب، ؾَم ٚطهب  ة( اٍل ّعٌِٗ

          ّبٕ ٍضق٧ؿتگٖ ٍل هوتبظّب، زٍم ٚطهب، ؾَم ّعٌِٗد( ا

 ّبٕ ٍضق٧ؿتگٖ، ؾَم ٚطهب ز( اٍل هوتبظّب، زٍم ّعٌِٗ

 ؛1318لاًَى ازاضُ تػفيِ اهَض ٍضضىستگي هػَب  58ٍ  46هكاتك هَاز  .تاضسغحيح هي« ب»گعيٌِ 

ثؿتب٧ًبضاى ٢ُٖٗ گطزٗس ازاضُ نَضتٖ اظ حبنل زاضاٖٗ ٢ٍتٖ ٦ِ پَل حبنلِ اظ ٞطٍـ زض زؾتطؼ ازاضُ ٢طاض گطٞت ٍ نَضت  -46هازُ

قَز نَضت  قَز ٍ ّعٌِٗ تهِٟ٘ ٢جالً هَئَ هٖ ًبهِ تٗ٘٘ي هٖ ّعٌِٗ ت٢َٝ ٦ِ ثِ هَرت آٗ٘ي  .ًْبٖٗ آى تٌٓ٘ن ذَاّس ًوَز  ٍ حؿبة

َاّس ضؾ٘س ثِ ٖالٍُ ذالنِ اظ ثؿتب٧ًبضاى ٢طاض گطٞتِ ٍ هطاتت ثِ اَالٔ آًْب ذ  ت٣ؿ٘ن ٍ حؿبة ًْبٖٗ زض هست زُ ضٍظ زض زؾتطؼ

 .نَضت هطثٌَ ثِ ؾْن ّط ٥ٗ ثطإ آًْب ٞطؾتبزُ ذَاّس قس

اًس ًؿجت ثِ حبنل ٞطٍـ هبل هَضز ٍح٣ِ٘ زض ثط٨ ت٣ؿ٘ن حبنل ٞطٍـ ه٣سم ثط ؾبٗط ثؿتب٧ًبضاى  ثؿتب٧ًبضاًٖ ٦ِ زاضإ ٍح٣ِ٘ -58هازُ

 .قًَس هٖ  ٢طاض زازُ

هبًسُ َلجْبٖٗ ٦ِ زاضإ ٍح٣ِ٘ ثَزُ ٍ توبم آى اظ ٞطٍـ ٍح٣ِ٘ پطزاذت ًكسُ ثِ تطت٘ت  ي ثب٢ّٖبٖٗ ٦ِ زاضإ ٍح٣ِ٘ ً٘ؿت ٍ ّوچٌ٘ َلت 

 .قَز ًبهِ حبنل ٞطٍـ اهَال هت٢َٝ اٗي ت٣سم ضٖبٗت ٍ ٢٘س هٖ ٧ٗسٗگط ه٣سهٌس ٍ زض ت٣ؿ٘ن َج٣بت ظٗط ثط

 َج٣ِ اٍل 

 .ح٠َ٣ ذسهِ ذبًِ ثطإ هست ؾبل آذط ٢جل اظ ت٢َٝ -الٝ  

 .عاضاى ثٌگبُ ٍضق٧ؿتِ ثطإ هست قف هبُ ٢جل اظ ت٢َٝح٠َ٣ ذسهتگ -ة 

 .گ٘طًس ثطإ هست ؾِ هبُ ٢جل اظ ت٢َٝ زؾتوعز ٦بضگطاًٖ ٦ِ ضٍظاًِ ٗب ّٟتگٖ هعز هٖ -د 



َلت اقربنٖ ٦ِ هبل آًْب ثِ ٌَٖاى ٍالٗت ٗب ٢٘وَهت تحت ازاضُ ٍضق٧ؿتِ ثَزُ ًؿجت ثِ ه٘عاًٖ ٦ِ ٍضق٧ؿتِ اظ رْت ٍالٗت ٍ ٗب  

اٗي ًَٔ َلت زض نَضتٖ زاضإ ح١ ت٣سم ذَاّس ثَز ٦ِ ت٢َٝ زض زٍضُ ٢٘وَهت ٗب ٍالٗت ٍ ٗب زض ْطٜ ٥ٗ  .َى قسُ اؾت٢٘وَهت هسٗ

 .ثبقس  ؾبل اظ ا٣ًًبٕ آى اٖالم قسُ

 َج٣ِ ؾَم 

 .اـ زض ْطٜ ؾبل ٢جل اظ ت٢َٝ ضؾ٘سُ اؾت َلت پعق٥ ٍ زاضٍٞطٍـ ٍ هُبلجبتٖ ٦ِ ثِ ههطٜ هساٍإ هسَٗى ٍ ذبًَازُ 

 چْبضم َج٣ِ 

 .٢بًَى هسًٖ ٣ًٟ1206ِ ظى هُبث١ هبزُ  -الٝ  

هْطِٗ ظى تب ه٘عاى زُ ّعاض ضٗبل ثِ قطٌ آ٧ًِ اظزٍاد ا٢الً پٌذ ؾبل ٢جل اظ ت٢َٝ ٍا٢ٕ قسُ ثبقس ٍ ًؿجت ثِ هبظاز رعء ؾبٗط زَٗى  -ة 

 .قَز هٖ  هحؿَة

 َج٣ِ پٌزن 

 .ؾبٗط ثؿتب٧ًبضاى 

.ضَز هحسَب هي .........زض غَضتي وِ واضفطهاي واضگطاى هطوَل لاًَى واض، تاخط ٍضضىستِ تاضس، هكالثات آى واضگطاى  -277
 (1381)آظهَى             

 ة( هوتبظ    الٝ( ٖبزٕ

 ز( توبهبً زاضإ اٍلَٗت   د( ثًٗبً زاضإ اٍلَٗت

 ؛ 1318هػَب  اهَض ٍضضىستگي لاًَى ازاضُ تػفيِ 58تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ج»گعيٌِ 

 (1389)آظهَى      ضًَس؟ الَيت هحسَب هي يه اظ هَاضز شيل، قلثىاض تا حك  وسام -278

 ّب زض ذهَل هُبلجِ انل ٍام ٍ ذؿبضات تأذ٘ط تأزِٗ اٗبم ثٗس اظ ت٢َٝ الٝ( ثب٥ً

 ة( ٍظاضت زاضاٖٗ زض هَضز ٍنَل هبل٘بت ٍ رطاٗن هتٗل٣ِ تبرط ٍضق٧ؿتِ

 .اًس ثٗس اظ تبضٗد ت٢َٝ، اهَال تبرط ضا ت٢َ٘ٝ ًوَزُ د( ثؿتب٧ًبضاًٖ ٦ِ

 ز( ّ٘چ٧سام

 ؛1318لاًَى ازاضُ تػفيِ اهَض ٍضضىستگي هػَب  58تاضس، هكاتك هازُ  غحيح هي« ز»گعيٌِ 

 ُ06/08/1350هَضخ  212ٍ  14/12/1347هَضخ  515، 19/10/1339هَضخ  3271ّبٕ  ضرَٔ ٦ٌ٘س ثِ آضإ ٍحست ضٍِٗ ثِ قوبض 

 ؛ٖوَهٖ زَٗاى ٖبلٖ ٦كَضّ٘أت 


