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 سواالت معلم را بصورت فردی پاسخ دهد.

  درس متن از سوال چند طرح -

 گروهی تکلیف -

 انجامتحقیقی  هویت فرهنگی ی درباره گروهی طور به

 دهند ارائه کالس به و داده

 
 


