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 آیات را ترجمه کنید 
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 و جعلَ لکم فیها سُباُلً. 15
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 ماخلقنا السموات واالرض و ما بینهما الّا بالحق. 16

.......................................................................................................................................... 

 

 

 در پناه عمل به قرآن سربلند باشید.
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