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اٙو.عال ثشاي ص١بٟ حشاٛ ١يست ٣ٙي ١ٞبصضبٟ سا ثبع٘ ٝي 

 ٢ّذ .

١ٞبص  ة.ثب ٙجبسي ٦ّ اص پ٤ٗ حشاٛ خشيذ٥ ضذ٥ ٝي ت٤اٟ

 خ٤ا١ذ

 ج.١ٞبص دس ْٝبٟ مصجي صحيح است 

د.إش ٍج٘ اص ١ٞبص ١ذا١ذ ٙجبسص ١دس است ١٣ٞبص ثخ٤ا١ذ 

 ١ٞبص صحيح است . 
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 ة.اص٣اخجبت س٣ص٥ اٛ

 

  


