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 فضعیتسلط  طمتوستسلط  خوبتسلط  تسلط کامل 

     هایرات آننیرو و تاثانواع 

     هاانواع انرژی و تبدیالت آن

     و میکروسکوپ موجودات ریزآشنایی با 

     هاگیاهان و غذاسازی آن

 


