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....... 

 باشد مي مموری پسوورد حذف( ب                    . باشد مي مموری برای پسوود تعریف (الف
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 كرد؟ استفاده
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  چیست؟ همراه تلفن گوشي در (THEM) تم از .منظور22

 .است صفحه محافظ تصویر (الف
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  باشند؟ نمي تم نصب اصول از زیر های گزینه از یک .كدام20
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