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 االقتصاد؟/ كيف تعرف علم 1س

 / ما تعريف االقتصاد اإلسالمي؟2س

 ما نظرية التسخير في االقتصاد اإلسالمي؟  /3س

التي استعملت في التراث االقتصاد اإلسالالمي   والمصطلحات  ما األلفاظ  /4س

 اذكرها. بدال من )التنمية االقتصادية(؟

  اذكرها. ما هي تلك األهداف؟ لالقتصاد اإلسالمي أهداف عديدة، /5س

 ما الثوابت والمتغيرات في االقتصاد اإلسالمي؟ /6س

 ما المقصود بال )الحرية االقتصادية المقيدة( في االقتصاد اإلسالمي؟ /7س

أ/ ماذا تعنالي الكتالو والمفلفالات االقتصالادية فالي التالراث االقتصالاد   /8س

 اإلسالمي؟

 الكتو االقتصادية في التراث االقتصاد اإلسالمي. أسماء ب/ اكتو ثالثة من

 لالقتصاد اإلسالمي خصائص عديدة، اذكر خمسة منها. /9س

 ما وظائف اإلنسان في المال في االقتصاد اإلسالمي؟ /10س

 ما المراد بال )التخطيط االقتصادي( في االقتصاد اإلسالمي؟ /11س

النظالام االقتصالاد )  و  (،اإلسالالميالمذهو االقتصالاد  ال )ما المقصود ب  /12س

 ؟(اإلسالمي

 ما أهمية المال في االقتصاد اإلسالمي؟ /13س
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  ما المراد بال )الملكية المزدوجة( في االقتصاد اإلسالمي؟ /14س

بين اختالف االقتصاد اإلسالمي مع االقتصاد الرأسالمالي واالشالتراكي   /15س

 لشاملة(.من حيث المسفولية في مبدأ )التنمية االقتصادية ا

 ما نظرة االقتصاد اإلسالمي لفكرة ال نهائية الحاجات؟ /16س

 ما حلول االقتصاد اإلسالمي للمشكلة االقتصادية؟ /17س

 بأي شيء تتقيد الملكية في االقتصاد اإلسالمي؟ /18س

 متى كانت نشأة االقتصاد اإلسالمي؟ /19س

 ما أهمية االقتصاد اإلسالمي؟ /20س

 االستخالف في االقتصاد اإلسالمي؟ما نظرية  /21س

 ما نظرة االقتصاد اإلسالمي لموضوع ندرة الموارد؟ /22س

لألنشطة االقتصالادية والمعالامالت الماليالة فالي االقتصالاد اإلسالالمي   /23س

 أخالقيات وقيم، اذكر خمسة منها.

 للنشاط االقتصادي في االقتصاد اإلسالمي مراحل عدة، اذكرها. /24س

 إلنتاج في االقتصاد اإلسالمي؟كيف تعرف ا /25س

 ما عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي؟ /26س

 كيف يكون رأس المال في االقتصاد اإلسالمي؟ /27س

 ما أهداف اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي؟ /28س
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 لممارسة اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي مبادئ عدة، بينها. /29س

 أهميتها وأنواعها في االقتصاد اإلسالمي.عرف التجارة، ثم بين  /30س

 ما أهم شرط للتجارة في االقتصاد اإلسالمي؟ /31س

كيف تعرف الربح؟ وهل تحدد أرباح التجار في االقتصاد اإلسالالمي؟   /32س

 وما نظرية الغزالي للحصول على الربح الكثير؟

 ف الخسارة؟يما تعر /33س

 اإلسالمي في قضية الخسارة؟ما أهم مبدأ االقتصاد  /34س

 عرف الرخص والغالء، ثم بين أسبابهما في االقتصاد اإلسالمي. /35س

 ما تعريف التسعير؟ /36س

 متى يجوز التسعير في االقتصاد اإلسالمي؟ /37س

 ما تعريف االحتكار؟ /38س

 في أي شيء يكون االحتكار في االقتصاد اإلسالمي؟ /39س

 ما تعريف السوق؟ /40س

 ما أهم مبادئ السوق في االقتصاد اإلسالمي؟ /41س

لإلنفاق واالستهالك في االقتصاد اإلسالمي مبالادئ اقتصالادية عالدة،   /42س

 بينها.

 كيف تعرف االدخار؟ /43س
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 ما أهمية االدخار؟ /44س

 في االقتصاد اإلسالمي؟ االدخار ما أغراض/ 45س

 االقتصاد اإلسالمي؟ما أهم قواعد وضوابط االستهالك في  /46س

بستة   من الناحية االقتصادية لدى العالم الماوردي  صالح الدنيا/ يكون  47س

 قواعد، ما هي تلك القواعد؟ اذكرها.

، تداول األموال والثروات وتقليل الطبقية   : االقتصاد اإلسالمي / من مبادئ  48س

 سة منها.ولالقتصاد اإلسالمي مسالك وطرق لتفتيت األموال والثروات، اذكر خم


