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کالس ساعت چهارم برای برادران بین کالسهای ادیان ،آزاداندیشی ،و پاسخ به شبهات و کارگاه واجب فراموش شده انتخابی میباشد(به غیر از ترم)۹



کالس ساعت پنجم ترمهای ۹و5و ۶خواهران بین کالسهای ادیان ،آزاداندیشی ،و پاسخ به شبهات و کارگاه واجب فراموش شده انتخابی میباشد
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