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  بصيرت در عرف سياسي و اجتماعي به چه معناست؟ .4
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  .را به زبان ساده تعريف كنيد واليت فقيهو  فقيه .2
  اگر در جامعه اي اسالمي ، نظام مبتني بر واليت فقيه نباشد ، چه مي شود؟) ره(امام خمينيحضرت از منظر  .3
  اصلي رهبر در نظام اسالمي چيست؟وظيفه  .4
  مردم بايد چه انتظاري از رهبر نظام داشته باشند؟ .5
  .چند مورد از لوازم واليتمداري را نام ببريد .6
  نام ببريد؟ فقطرا از ديدگاه فقها و علما  )مدظله العالي(مورد از توانمندي هاي علمي مقام معظم رهبري  8 .7
  

  )ابعاد شخصيتي مقام معظم رهبريسبك زندگي و (نمايشگاه تداوم آفتاب
  .را نام ببريد  )مدظله العالي(چند مورد از مهمترين ويژگي هاي فردي مقام معظم رهبري .1
  .را نام ببريد  )مدظله العالي(چند مورد از مهمترين ويژگي هاي سبك زندگي سياسي مقام معظم رهبري .2
 .را نام ببريد )مدظله العالي(چند مورد از مهمترين ويژگي هاي اخالقي مقام معظم رهبري  .3

  
  دانشگاه خوارزمي و اجتماعي دانشگاه خوارزمي ـ معاونت فرهنگيدي  9سالروز حماسه ستاد بزرگداشت 

  
 


