
Besooyenoor.com 
 

 

http://www.besooyenoor.com/
http://www.besooyenoor.com/


سواالت تشریحی و 

 مفهومی دین و زندگی2
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د ( هر مجمو عه ی منظم دارای یک هد ف و غا یت ا ست که آ ن را از مجمو عه های د یگر جدا 

   . می کند
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