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 طوالنی ترين رود جهان چه نام دارد ؟ -8
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 بیشتر مردم کشورهای شمال آفريقا  .......................................  هستند . -9
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 د( رشته کوه اورال  ج( دريای مديترانه       تنگه برينگب(   الف( کانال سوئز
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