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 .بگیریم با چند گاز استریل روی محل خونریزی را-الف
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 کرد؟ باید پایدارچه امنیت به دستیابی برای-24
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 .گویند می........... را خارجی و داخلی تهدیدات برابر در خود حیاتی های ارزش از حفاظت برای ملّت یک توانایی-26
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 همه ی موارد-اقتصادی      د و سیاسی استقالل و سرزمین حفظ -ج فرهنگی       حفظ هویت -ب         ملّی و دینی های ارزش حفظ الف

 زمینی کشوربه عهده چه یگان هایی است؟ مرزهای از حفاظت-28

 ناجا عمومی امنیت و اطالعات پلیس-اطالعات  وزارت -ب ناجا            مرزبانی و ایران اسالمی جمهوری ارتش زمینی نیروی -الف 
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35 

 ................................................. است.زمینی کشوربه عهده  مرزهای از حفاظت-36

 

 ........به حساب می آید. ....کشورجزتهدید به خدمات ارائه و گذاری سرمایه عدم برای المللی بین بزرگ های شرکت تهدید-37
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 باشد؟ می ارزشمند  شخصیت کدام جمله این.« نفوذ و پراکنی شایعه دروغ، از استفاده با جنگ یعنی نرم جنگ»-41

 شد؟ آزاد عملیات کدام در خرمشهر-41

 


