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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف١٣٩٧٢١٢١١۴١١

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

 نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 مايپ هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨نايريرحت نسح دمحم١ ميھافم كرد و ندناوخ يشيامزآ٨٢٩۶يتست١۴٠٢۴ ميھافم كردو ندناوخ٢٣٩٧٢١٢١٢٠۴۵
رون

.دوش هعلاطم ١۶ unit ناياپ ات ١ unit زا٣٣٩٨

.دوش هعلاطم ٣٣١ هحفص ٢۵ سرد لوا ات باتك لوا زا٨٢رون مايپ١٣٩١٢٠١٢نايريرحت نسح دمحم٢ ميھافم كرد و ندناوخ يشيامزآ۴٨٣٠يتست٢۴٠٢۴ ميھافم كردو ندناوخ٣٣٩٧٢١٢١٢٠۴٧
--)لگنج(١George E. Wishon١٣٨۶٢٠٠٧Heinle Lets Write Englishباتك٩٢٠١يتست١۴٠٢۴ شراگنوروتسد۴٣٩٧٢١٢١٢٠۴٩

 Understanding and Using Englishباتك٩٢٠٢يتست١ شراگنوروتسد٣٩٧٢١٢١٢٠۴٩
Grammar ۵th ed

Betty S. Azar١٣٨٩٢٠١٠Longman
)لگنج(

.دوش هعلاطم ١٠ Chapter ناياپ ات ١ Chapter زا١٨۵٢

 The study skills for students ofباتك۶٣۶٩يتست٢٠١٢نابز يريگداي نونف۵٣٩٧٢١٢١٢٠۵٠
English as a second language

Richard C.Yorkey١٣٨۶شناد هياپ٢٠٠٧--

.دوش هعلاطم باتک ناياپ ات ١١ unit زا٣۴٢١رون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩رهگ يرفعج رهچونم٣ ميھافم كرد و ندناوخ يشيامزآ۵١٧۵يتست٣۴٠٢۴ ميھافم كردو ندناوخ۶٣٩٧٢١٢١٢٠۵١
 Understanding and Using Englishباتك٩٢٠٢يتست٢۴٠٢۴ شراگنوروتسد٧٣٩٧٢١٢١٢٠۵٢

Grammar ۵th ed
Betty S. Azar١٣٨٩٢٠١٠Longman

)لگنج(
.دوش هعلاطم ٢٠ Chapter ناياپ ات ١١ Chapter زا١٨۵٣

٢Marcella Frank١٣٩٠٢٠١١Prentice Hall Modern English Partباتك٩٢٠٣يتست٢ شراگنوروتسد٣٩٧٢١٢١٢٠۵٢
)لگنج(

--

 يسراف نابز يروتسد نامتخاس فيصوتباتك۶۵٧٩يتست٢٠١٢يسراف نابز تخاس٨٣٩٧٢١٢١٢٠۵٣
نابز يمومع هيرظن كي داينب رب

--ريبكريما١٣٩١٢٠١٢ينطاب اضر دمحم

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢تورث روصنميسراف شراگن يشيامزآ٨١٨٢يتست٢٠١٢يسراف شراگن٩٣٩٧٢١٢١٢٠۵۴
--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶هدنبادخ هنازرف -يتمھ همطاف)Advenced Writing ( هتفرشيپ شراگن يشيامزآ٧٩٢١يحيرشت٢٠١٢هتفرشيپ شراگن١٠٣٩٧٢١٢١٢٠۵۵
.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۴لگنجThe study of Language (۶th.ed.)George Yule١٣٩٢٢٠١۴باتك٨٩٧۴يتست١٢٠١٢ يسانش نابز تايلك١١٣٩٧٢١٢١٢٠۵۶
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يدعاس روپ يفطل مظاكهمجرت شور و لوصايعطق۵٠٣٧يتست٢٠١٢همجرت شورو لوصا١٢٣٩٧٢١٢١٢٠۵٧
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢نشور سيقلب -روپ يديعس سابع١ تايبدا رب يدمآرد يشيامزآ۵۵٨۵يتست١٢٠١٢ يسيلگنا تايبدارب يدمآرد١٣٣٩٧٢١٢١٢٠۵٨
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢نايميحر زمرھناريا رصاعم تايبدا اب ييانشآ يشيامزآ۴٨٣٧يتست٢٠١٢ناريارصاعم تايبدااب ييانشآ١۴٣٩٧٢١٢١٢٠۵٩
.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ١٢ لصف زا٣۴۴لگنجThe study of Language (۶th.ed.)George Yule١٣٩٢٢٠١۴باتك٨٩٧۴يتست٢٢٠١٢ يسانش نابز تايلك١۵٣٩٧٢١٢١٢٠۶١
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يرتفدبزع زورهبيسيلگنا هداس رثن ياھ هنومنيعطق۴٩٩١يتست٢٠١٢يسيلگنا هداسرثن ياھ هنومن١۶٣٩٧٢١٢١٢٠۶٢
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١هدنياپ نيسح٢ تايبدا رب يدمآرد يشيامزآ۴٨٨٧يتست٢٢٠١٢ يسيلگنا تايبدارب يدمآرد١٧٣٩٧٢١٢١٢٠۶٣
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روپ يلين اضرهداس نوتم همجرت يشيامزآ٨٢۴۴يتست٢٠١٢هداس نوتم همجرت١٨٣٩٧٢١٢١٢٠۶۴
 Academic Writing Course Newباتك٩٣٧٠يحيرشت٢٠١٢يسيون هلاقم١٩٣٩٧٢١٢١٢٠۶۵

Edition
R.R. Jordan١٣۵لگنج٨١٩٨٠--

 و يتست٢٠١٢يراگن همان٢٠٣٩٧٢١٢١٢٠۶٧
يحيرشت

--رون مايپ١٣٩٣٢٠١٢رھوگ يرفعج رهچونميسيلگنا نابز رد يراگن همانهمانسرد۴٨٨١

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يديوجت اضرمالغيسانش هژاو يشيامزآ۴٩٢٠يتست٢٠١٢يسانش هژاو٢١٣٩٧٢١٢١٢٠۶٨
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢نايريرحت نسح دمحميتاعوبطم نوتم ندناوخ يشيامزآ۴٨۵٧يتست٢٠١٢يتاعوبطم نوتم ندناوخ٢٢٣٩٧٢١٢١٢٠۶٩
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روپ يديعس سابعيسيلگنا هداس رعش ياھ هنومن يشيامزآ۵٢۶۴يتست٢٠١٢يسيلگنا هداسرعش ياھ هنومن٢٣٣٩٧٢١٢١٢٠٧٠
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يدمحميلع دومحميبدا نوتم همجرت يشيامزآ۴٩۶۴يحيرشت٢٠١٢يبدا نوتم همجرت٢۴٣٩٧٢١٢١٢٠٧١
--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠دازحرف هنازرف١ هتفرشيپ همجرت يشيامزآ۵٣١٠يتست١٢٠١٢ هتفرشيپ همجرت٢۵٣٩٧٢١٢١٢٠٧٢
 نابز تاريبعتو تاحالطصادربراك٢۶٣٩٧٢١٢١٢٠٧٣

همجرترد
--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠روپ يلين اضرهمجرت رد اھريبعت و اھ حالطصا دربراك يشيامزآ۵۴١٠يتست٢٠١٢

 - English Phonetics and Phonologyباتك٨٩٧۵يتست٢٠١٢يسيلگنا يسانشاوآ٢٧٣٩٧٢١٢١٢٠٧۵
fourth ed

Peter Roachدوش هعلاطم ١٧ شخب رخآ ات باتک لوا زا١٠٧لگنج١٣٩٢٢٠١٣.

.دوش فذح ٢٣٧ ات ٢۵١ هحفص زا ١۴ سرد۵۶٠رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يديوجت اضرمالغ١ يتاعوبطم نوتم همجرت يشيامزآ٨١۴٣يتست١٢٠١٢ يتاعوبطم نوتم همجرت٢٨٣٩٧٢١٢١٢٠٧۶
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢رگناوت گنشوھ١ دانسا و تابتاكم همجرت يشيامزآ٨١۴۴يتست١٢٠١٢دانساو تابتاكم همجرت٢٩٣٩٧٢١٢١٢٠٧٧
يسراف هلمج تخاس يا هلباقم يسرربيعطق۵٠١٣يتست٢٠١٢هلمج تخاس يا هلباقم يسررب٣٠٣٩٧٢١٢١٢٠٧٨

يسيلگنا و
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يدمحم راي هلا فطل

 ;Introducing Translation Studiesباتك١١٣٩۴يتست٢٠١٢همجرت يرظن ينابمو لوصا٣١٣٩٧٢١٢١٢٠٧٩
Theories and Applications (۴th. 

Edition)

Jeremy Munday١٣٩۴٢٠١۶)Routledge( 
لگنج

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ سرد٢١۴۶رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣نايماف يلق اضر يلع٢ هتفرشيپ همجرت يشيامزآ۵۶٢٧يتست٢٢٠١٢ هتفرشيپ همجرت٣٢٣٩٧٢١٢١٢٠٨٠
.دوش هعلاطم ٣ و٢ ،١ ياھ سرد٢١۴٧رون مايپ١٣٨٧٢٠٠٨يديوجت اضرمالغيناسنا مولع نوتم همجرت يشيامزآ٩٧٧٠يتست٢ هتفرشيپ همجرت٣٩٧٢١٢١٢٠٨٠
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 يمالسا هدش همجرتراثآ يسررب٣٣٣٩٧٢١٢١٢٠٨٢

١
 نوتم يسيلگنا همجرت يسرربباتك٧٣٣٣يتست٢٠١٢

١يمالسا
--تمس١٣٩٢٢٠١٣يرانا يفانم رالاس

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ شخب۴٨٢رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يداھرف نيسح٢و١ قيقحت شور و لوصا يشيامزآ۵۴٨۶يتست١٢٠١٢ قيقحت شورو لوصا٣۴٣٩٧٢١٢١٢٠٨٣
 يمالسا هدش همجرتراثآ يسررب٣۵٣٩٧٢١٢١٢٠٨۴

٢
 يهلا نيدلا يحم نيسح٢ يمالسا هدش همجرت راثآ يسرربباتك٧٣٣٢يتست٢٠١٢

يا هشمق
--تمس١٣٩١٢٠١٢

.دوش فذح باتک رخآ ات ١۴ سرد زا١۴٠۵رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يديوجت اضرمالغ٢ يتاعوبطم نوتم همجرت يشيامزآ٨١۴٧يتست٢٢٠١٢ يتاعوبطم نوتم همجرت٣۶٣٩٧٢١٢١٢٠٨۵
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت١٢٠١٢ يدارفنا همجرت٣٧٣٩٧٢١٢١٢٠٨٧
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ياھ لصف١١٢٢رون مايپ١٣٩٧٢٠١٨يزيربت تمعن ريمايسيلگنا نابز سيردت شور يشيامزآ١١٠٩٧يتست۴٠٢۴يسيلگنا نابز سيردت شور٣٨٣٩٧٢١٢١٢٠٨٨
--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يديوجت اضرمالغيسايس نوتم همجرتهمانسرد۴٩٧٢يتست٢٠١٢يسايس نوتم همجرت٣٩٣٩٧٢١٢١٢٠٨٩
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٢٠١٢ يدارفنا همجرت۴٠٣٩٧٢١٢١٢٠٩٠
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ياھ شخب۴٩١رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يداھرف نيسح٢و١ قيقحت شور و لوصا يشيامزآ۵۴٨۶يتست٢٢٠١٢ قيقحت شورو لوصا۴١٣٩٧٢١٢١٢٠٩١
١۴ chapter :٢ section و ۴، ۵، ۶ ،٣ ،٢ ،١ chapter :١ ٢٧٩٧sectionرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روپ رفعج داوجلادبعنابز يزاس نومزآ يشيامزآ۴٩٠۴يتست٢٠١٢يسيلگنا نابز يزاس نومزآ۴٢٣٩٧٢١٢١٢٠٩٢

.دوش هعلاطم
.دوش هعلاطم ٢٣٧ هحفص ات ١ هحفص زا٢٣٧رون مايپ١٣٩٠٢٠١١رھوگ يرفعج رهچونميداصتقا نوتم همجرتهمانسرد۴٩٢۴يتست٢٠١٢يداصتقا نوتم همجرت۴٣٣٩٧٢١٢١٢٠٩۴
--رون مايپ١٣٨۶٢٠٠٧رگناوت گنشوھ٢ دانسا و تابتاكم همجرتهمانسرد٨١۴٨يتست٢٢٠١٢دانساو تابتاكم همجرت۴۴٣٩٧٢١٢١٢٠٩۵
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يدمحميلع دومحم١ يھافش همجرت شور يشيامزآ۵١٠٧يحيرشت١١١۶١۶ يھافش همجرت۴۵٣٩٧٢١٢١٢٠٩۶
--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يدمحميلع دومحم٢ يھافش همجرت يشيامزآ۵٠٠٨يحيرشت٢١١۶١۶ يھافش همجرت۴۶٣٩٧٢١٢١٢٠٩٧
--رون مايپ١٣٨۴٢٠٠۵شخبرمث ونابرهش٣ يھافش همجرتهوزج٧٠۶٧يحيرشت٣١١۶١۶ يھافش همجرت۴٧٣٩٧٢١٢١٢٠٩٨
--تمس١٣٩٢٢٠١٣يياضر يلعسابعOral Production of Storiesباتك٧٢۶٧يحيرشت١١١۶١۶ ناتساد يھافش نايب۴٨٣٩٧٢١٢١٢٠٩٩
--تمس١٣٩١٢٠١٢يدنجريب زيورپ و يزورون يدهم٢ ناتساد يھافش نايبباتك٧٣۴٠يحيرشت٢١١۶١۶ ناتساد يھافش نايب۴٩٣٩٧٢١٢١٢١٠٠
دوش هعلاطم ١B ، ٢٢۶٧١AلگنجTop Notch third edJoan Saslow & Allen Asher١٣٩۴٢٠١۶باتك١١٣٠٢يتست١٢٢١٢٣٢دونشو تفگ۵٠٣٩٧٢١٢١٢١٠١
دوش هعلاطم ٢B ، ٢٢۶٨٢AلگنجTop Notch third edJoan Saslow & Allen Asher١٣٩۴٢٠١۶باتك١١٣٠٢يتست٢٢٢١٢٣٢دونشو تفگ۵١٣٩٧٢١٢١٢١٠٢
.دوش هعلاطم ٢۴٠ هحفص ات باتک لوا زا١٣۶رون مايپ١٣٩٠٢٠١١رهگ يرفعج رهچونممليف و راون همجرتهمانسرد٨١۵٠يحيرشت١١۶١۶مليفوراون همجرت۵٢٣٩٧٢١٢١٢١٠٣
 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨)يريذپشناد( يمومع نابز۵٣٣٩٧٢١٢١٢٢٧٠

يليلخ
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ۵۴٣٩٧٢١٢١٢۴١١
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم ١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶شناد ارحص١٣٩۶٢٠١٧

١ يبدا ياھ بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف۵۵٣٩٧٢١٢١٣٢١٠
.دوش فذح ٢ و

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت۵۶٣٩٧٢١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو۵٧٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت۵٨٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو۵٩٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك۶٠٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ۶١٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣

يناسنا مولع
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢

 مولع( ناريا يمالسا بالقنا۶٢٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴
) يناسنا

 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢
يتارھ

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 رشن رتفد١٣٨٨٢٠٠٩ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا۶٣٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۶۴٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢٢٠١٣يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۶۵٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ۶۶٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

ناريا يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روپ رظن يدهم

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣٢٠١۴يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف۶٧٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٧٧١ : دورو مرتخ ياهنابز و يسانشنابز_١٢ : يشزومآ هورگ
٣٨۶١ : نوناق لامعا مرتيسيلگنا نابز يمجرتم_١٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:٠٨ - ١٣٩٧/١١/٠١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
سرد مانسرد

 عون
نومزآ

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 مولع(١ يمالسا هشيدنا۶٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٠

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 مولع(٢ يمالسا هشيدنا۶٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١
) يناسنا

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢
يياضر

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 مولع( نآرق يعوضومريسفت٧٠٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ينابم( يمالسا قالخا٧١٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٣
) ميھافمو

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت٧٢٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵٢٠١۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد٧٣٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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