
 

 «نمونه سئواالت درس مديريت مالي از منظر اسالم »

 - اهداف مديريت مالي اسالمي را نام ببريد؟1

- تفكر مديريت مالي اسالمي چه موقع ظهور كرد و پيشگامان اين تفكر چه كساني بوده اند و انگيزه توسعه 2

 آن چه بود ؟

- مهمترين شاخصه مديريت مالي اسالمي را نام برده و ديدگاه اسالم در خصوص رابطه با ساير ملل غير 3

 اسالمي چگونه است ؟

 - نظرات ماهتير محمد (نخست وزيرمالزي) در خصوص به كارگيري مديريت مالي اسالمي چيست؟4

 - زندگي مسلمانان بوسيله چه چيزي قانونمند مي شود ، توضيح دهيد؟5

 - منابع قوانين مالي اسالمي را نام برده و در مورد هركدام توضيح مختصري دهيد؟6

 - اصولي و اركاني را  كه مذاهب اهل تسنن و تشيع در آن مشترك هستند ، نام ببريد ؟7

 - مذاهب حقوقي اسالمي را نام برده و در هرمورد توضيح مختصري دهيد؟8

 - كداميك از منابع و يا اصول اسالمي داللت بر منافع عمومي دارد ؟9

 - كداميك از منابع اسالمي ، مترادف با استانداردهاي حسابداري و حسابرسي به كار مي رود؟10

 - براساس اين اصل ، در صورتيكه تمكين از يك قانون امكان پذير نباشد مي توان از آن عدول كرد؟11

 - مجموعه اصول و وظايفي را كه شريعت در اقتصاد اسالمي با اهميت مي داند را نام ببريد؟12

 - زكات چيست و اقسام آن را نام برده و به چه اقالمي زكات تعلق مي گيرد؟13

 - مصرف زكات در چه اموري جايز نمي باشد؟14



 - عامل اصلي تمايز بين اقتصاد اسالمي و غير اسالمي را نام برده و در مورد آن توضيح مختصري دهيد 15

 - غرر و ميسر را توضيح داده و در هنگام عقد قرار داد چه نكاتي بايد مورد توجه قرار گيرد؟ 16

 نگاه اسالم و ساير نظامهاي موجود در دنيا به موضوع اقتصاد چگونه است ؟ -17

  - ابزارهاي مالي اسالمي را نام برده و در هر مورد توضيح مختصري دهيد ؟18   

   - تفاوت بين مضاربه ، مضارعه و مشاركت را بيان نمائيد ؟  19

  -  تفاوت بين قرارداد مبتني بر مرابحه و سلف را توضيح دهيد ؟20

 - قرارداد مبتني بر استصناع ، بيشتر در چه زمينه هايي كاربرد دارد ؟21

 - مجموعه اصولي را كه قوانين اسالمي به هنگام عقد قراردادها ملزم دانسته را نام برده و در هر مورد 22

 توضيح مختصري دهيد؟ 

 - ابزارهاي مالي تامين وجوه در بانك هاي اسالمي را نام برده و در هر مورد توضيح دهيد؟23

 - تفاوت بين حسابهاي قرض الحسنه و جاري را در نظام بانكداري اسالمي بيان نماييد؟24

 - دارايي هاي موجود در ترازنامه بانك هاي اسالمي شامل چه مواردي مي باشند؟25

 - صكوك چيست و مشابه آن در نظام بانكي متعارف چه نام دارد؟26

 - داليل افزايش هزينه ها در بانكداري اسالمي نسبت به بانكداري متعارف را بيان نمائيد؟27

 - نظر متخصصين غير مسلمان در خصوص كاربرد ابزارهاي مديريت مالي اسالمي چيست؟28

 - اثرات مثبت كاربرد ابزارهاي مديريت مالي اسالمي را نامبرده و در هرمورد توضيح مختصري دهيد؟29

 - چالش هاي مديريت مالي اسالمي در اقتصاد را  نام برده و براي هرمورد توضيح مختصري ارائه دهيد؟30

 - داليل افزايش بهاي تمام شده در خدمات مبتني بر نظام بانكي اسالمي چيست ؟31

 

 موفق و پيروز باشيد

 علي رحماني


