
فقط مورد ج غلط است. اعصاب سمپاتیک سبب افزایش برون ده قلب می شود، بقیه ي موارد درست اند. گزینه 3 - 1
تنها مورد «هـ» کامًال صحیح است. گزینه 1 - 2

بررسی سایر موارد:

مورد الف) نادرست- به آکسونها یا دندریتهاي بلند، تار عصبی گفته می شود.

مورد ب) نادرست- هر عصب، مجموعی از آکسونها یا دندریتها یا هر دوي آنهاست.

مورد ج) نادرست- جسم پینهاي، دستهاي از تارهاي عصبی است که دو نیم کره ي مخ را به هم متصل میکند.

مورد د) نادرست- نخاع، مغز را به دستگاه عصبی محیطی متصل میکند.

مورد هـ) درست- غالف میلین به عنوان یک عایق، به عنوان مانعی در مقابل تغییر پتانسیل غشاي سلول عصبی میلین دارد محسوب میشود.
موارد (ب) و (د) نادرست هستند. گزینه 3 - 3

بررسی موارد:

الف) درست - لوبهاي بویایی با سامانۀ لیمبیک ارتباط مستقیم دارند.

ب) نادرست - سامانۀ لیمبیک، تاالموس و هیپوتاالموس (مرکز تشنگی و گرسنگی) را به قسمت هایی از قشر مخ متصل میکند، نه تاالموس را به هیپوتاالمس و قشر مخ.
ج) درست - عالوه بر تاالموس قشر مخ براي پردازش نهایی پیام عصبی در باالي ساقه ي مغزي وجود دارد.

د) نادرست - مهمترین مرکز هماهنگی حرکات مربوط به تنظیم حالت بدن و تعادل بدن، مخچه میباشد که در مجاورت ساقه ي مغز است نه هیپوتاالموس!

موارد الف و ج و د درست است. گزینه 1 - 4
بررسی موارد:

الف) درست - در نورون حرکتی ماهیچهي سه سر بازو هدایت پیام انجام نمیشود. به این ترتیب چهار نورون پیام عصبی هدایت می کنند و در چهار سیناپس در بخش خاکستري نخاع، ناقل عصبی
تولید می شود.

ب) نادرست - جلوگیري از برخورد مغز با جمجمه کار مایع مغزي - نخاعی است نه سد خونی - مغزي!
ج) درست - درونی ترین الیه ي مننژ، بخش خاکستري مخ را تغذیه می کند.

د) درست - الیه هاي پرده ي مننژ به جز مخ، اطراف نخاع هم وجود دارند.

در صورت مهار اعصاب پاراسمپاتیک در یک فرد، افزایش حجم تنفسی، افزایش ضربان قلب (افزایش برون ده قلب، کم شدن فاصلهي دو موج QRS و ... ) و گشاد شدن مردمک و گزینه 3 - 5

کاهش فعالیتهاي گوارشی قابل انتظار است.
غالفی که دسته تارهاي ماهیچه اي را کنار یکدیگر نگه می دارد، بافت پیوندي است که همانند رباط داراي یاخته است. غشاي موکوزي نوعی بافت پوششی است.  گزینه 4 - 6

): جهت هدایت پیام عصبی از  به  یعنی از چپ به راست می باشد. اگر این رشته عصبی آکسون باشد در پایانه با یاخته ي بعدي در سمت  سیناپس برقرار می کند. گزینه ي ( گزینه 2 - 7

): جسم یاخته اي در سمت  است. رد گزینه ي (

): پیام عصبی به سمت  هدایت می شود. رد گزینه ي (

): جسم یاخته اي در سمت  قرار دارد. رد گزینه ي (
با غیرفعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک در هنگام هیجان  یعنی راه اندازي اعصاب سمپاتیک، این اعصاب در صورت فعالیت سبب افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب و افزایش گزینه 1 - 8

تعداد  تنفس و به دنبال آن افزایش حجم تنفس می شود، همچنین جریان خون را به سوي قلب و ماهیچه هاي اسکلتی هدایت می کند.
حشرات چشم مرکب دارند از نمونه ها تصویر موزاییکی دریافت می کنند، تنفس حشرات نایدیسی داراي قلب پشتی و طناب عصبی شکمی و یک نمونه مانند جیرجیرك داراي گیرندة گزینه 2 - 9

مکانیکی صدا بر روي پاهاي جلویی می باشد.

هورمون ها از غدد درون ریز ترشح  شده و به خون می ریزند. دستوري که هورمون به سلول هدف می دهد, هم بستگی به نوع هورمون و هم  بستگی به سلول هدف دارد. بنابراین می  گزینه 4 - 10
تواند بر سلول هاي مختلف، اثرات متفاوت داشته باشد.

غدد کوچکی که پشت غدة سپري شکل (تیروئید) زیر حنجره قرار دارند، در واقع غدد پاراتیروئید می باشند. گزینه 3 - 11
افزایش هورمون پاراتیروئید به سه روش سبب افزایش کلسیم خون می شود:

) تغییر شکل ویتامین  (ویتامین محلول در چربی) و افزایش جذب کلسیم از روده ها (سلول هاي استوانه اي روده) به ) بازجذب کلسیم از ادرار  ) جدا کردن کلسیم از مادة زمینه اي استخوان 

. به این ترتیب هورمون پاراتیروئید روي بافت استخوانی و بافت پوششی مکعبی نفرون گیرنده دارد. (دیواره لولۀ پیچ خوردة نزدیک از یک الیه بافت پوششی مکعبی تشکیل شده کمک ویتامین 
است.)

موارد ب، ج و د عبارت فوق را به طور نادرستی تکمیل می کنند. گزینه 2 - 12

) تزریق کنیم مواد زیر رخ می دهد: اگر به فردي مقدار زیادي هورمون ضدادراري (

- افزایش باز جذب آب در کلیه ها 

- کاهش غلظت خون و مایع بین یاخته اي

- کاهش حجم ادرار و کاهش دفعات تحریک گیرنده هاي کششی مثانه به منظور دفع ادرار (دفعات انعکاس تخلیۀ ادرار کاهش می یابد)
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- افزایش ورود آب به داخل شبکه ي دوم مویرگی اطراف نفرون به دلیل بازجذب بیش تر آب.
هورمون هاي آزاد کننده و مهارکنندة هیپوتاالموس بر ترشح هورمون هاي اکسی توسین و ضدادراري بی تأثیرند. (بر هیپوفیز پیشین اثرگذارند)

هر هورمونی که سبب افزایش فشار خون می شود، سبب افزایش فشار تراوشی نیز می شود، افزایش فشار تراوشی می تواند سبب افزایش غیرطبیعی مایع میان بافتی و ایجاد وضعیتی گزینه 2 - 13
به نام خیز یا ِادم شود.(نه این که از ایجاد خیز ممانعت کند.)

بررسی سایر گزینه ها: 

): هورمون هاي اپی نفرین و نوراپی نفرین سبب افزایش گلوکز خوناب شده و نایژك ها را در شش ها باز می کند. گزینۀ (

): هورمون هایی که سبب کاهش پروتئین هاي بدن می شوند به واسطۀ کاهش فشار اسمزي خون می توانند در تغییر حجم ادرار مؤثر باشند.  گزینۀ (

)»: هورمون مالتونین در پاسخ به تاریکی ترشح می شود و احتماًال در ایجاد ریتم هاي شبانه روزي دخالت دارد. سلول هاي مخروطی و استوانه اي شبکیۀ چشم در تشخیص روشنایی نقش دارند. گزینۀ (
به جز موارد «الف» و «ب» بقیۀ جمالت صحیح می باشند. گزینه 2 - 14

استخوان سندانی داراي دو سطح مفصلی است نه رکابی. ماهیچه هاي گشاد کنندة عنبیه را اعصاب سمپاتیک عصب دهی می کنند.لوب آهیانه نیزهمانند لوب گیجگاهی در هر نیمکره با بقیه لوب هاي
آن نیمکرة مرز مشترك دارد.

گزینه 3 مژك هاي یاخته هاي مژك دار غیر هم اندازه می باشند. (البته در سطح کتاب درسی، این هم اندازه نبودن مژك ها مشخص نیست.) - 15

- در شکل  سلول هاي مژکدار بخش تعادلی در البه الي بافت پوششی یک الیه قرار دارند نه چندالیه. رّد گزینۀ 

- سلول هاي مژکدار مجاري نیم دایره در بخش کوچکی از آن قرار دارند نه سراسر آن. رّد گزینۀ 

- مژك ها در الیۀ ژالتینی قرار دارند و چرخش سر سبب خم شدن مادة ژالتینی سپس خم شدن مژك ها و نهایتًا تحریک گیرندة تعادلی می شود. رّد گزینۀ 

با توجه به جدول فعالیت  در فصل  - اختالف تراکم استخوان بین سنین  تا  سالگی در زنان =  می باشد. گزینه 2 - 16

- کاهش میزان تراکم استخوان در سنین  تا  در مردان بیشتر است.  رد گزینۀ 

:زن :مرد          

- کمترین شدت تغییرات تراکم استخوان بین  تا  سالگی در زنان می باشد که حدود  می باشد. رد گزینۀ 

- افزایش احتمال شکستگی در زنان بیشتر از مردان است.  رد گزینۀ 
بررسی گزینه ها: گزینه 3 - 17

: با تولید اسید الکتیک که یک مادة شیمیایی است، گیرنده هاي درد در ماهیچه تحریک می شوند. گزینۀ 

: با تولید اسید الکتیک در ماهیچه و انتقال آن به خون، خون اسیدي شده و کلیه در جبران با خاصیت اسیدي خون، ترشح هیدروژن و بازجذب بی کربنات را از کلیه زیاد می کند. گزینۀ 

: میزان کراتینین زیاد می شود و نه کراتین فسفات گزینۀ 

، میزان  در سلول بعد از ورزش هاي طوالنی زیاد می شود. : با هیدرولیز  و تبدیل آن به  گزینۀ 

اختالف تراکم استخوان بین  تا  سالگی در مردان  و در زنان  می باشد که در مردان این اختالف بیشتر از زنان است. گزینه 3 - 18
بررسی سایر گزینه ها:

- در پوکی استخوان که در آن استخوان ها تخریب می شوند، حجم استخوانی کاهش یافته و استخوان ها ضعیف و شکننده می شوند.  گزینۀ 

- با توجه به جدول فعالیت  میانگین تراکم استخوان در مردان در هر سن از زنان باالتر است.  گزینۀ 

- در شکستگی استخوان، سلول هاي نزدیک محل شکستگی، سلول هاي جدید استخوانی می سازند و پس از چند هفته آسیب بهبود می یابد. گزینۀ 
بررسی گزینه ها: گزینه 4 - 19

): نورون هاي حرکتی که در این انعکاس شرکت دارند ، نورون هاي حرکتی پیکري هستند .زیرا این انعکاس توسط ماهیچه هاي اسکلتی انجام می شود و تحریک یاخته هاي ماهیچۀ اسکلتی با گزینۀ (
نورون هاي حرکتی پیکري است.

): جسم یاخته اي نورون حرکتی ماهیچۀ دو سر ران در مادة خاکستري نخاع، ولی جسم یاخته اي نورون حسی در خارج نخاع، در ریشۀ پشتی قرار دارد. گزینۀ (

، طبق شکل مقابل نورون رابطی است که با نورون حرکتی دو سر ران سیناپس دارد. از انتهاي این نورون ناقل عصبی تحریکی آزاد می شود و نورون حرکتی دو سر ران را ): نورون رابط  گزینۀ (
تحریک می کند. اما نورون حرکتی سه سر ران در حال مهار است و از انتهاي آن ناقل عصبی آزاد نمی شود.

): دندریت نورون حسی و پایانۀ هر دو نورون حرکتی ماهیچۀ دو سر و سه سر در اندام قرار دارد. گزینۀ (

+
+
+
-
1 2

-

گیرنده حسی
پوست

پشتیریشة

شکمیریشة
سراستراحت ماھیچة سھ

سرانقباض ماھیچة دو

عقب کشیدن دست

): عده اي از بی مهرگان مثل حشرات و حلزون ها داراي اسکلت بیرونی هستند. حشرات دسته اي از بی مهرگان هستند که چشم مرکب دارند ولی نمی توان گفت که همۀ بی گزینۀ ( گزینه 1 - 20
مهرگان داراي اسکلت بیرونی چشم مرکب دارند.

): اسکلت درونی مخصوص مهره داران است و در مهره داران بخش جلویی طناب عصبی برجسته شده و مغز را تشکیل داده است. گزینۀ (

): همۀ جانوران داراي اساس حرکتی مشابه هستند. یعنی براي حرکت در یک سو، جانور باید نیرویی در خالف آن وارد کند. گزینۀ (

): در همۀ مهره داران طناب عصبی پشتی وجود دارد. در انواعی از ماهی ها، مانند کوسه ماهی، جنس اسکلت درونی غضروف است و ماهی ها جزو مهره داران به حساب می آیند. گزینۀ (
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مخچه مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن است و پیام هاي تعادلی را از گوش می تواند دریافت کند،  گزینه 2 - 21
بررسی سایر گزینه ها: 

): با چرخش سر (تغییر موقعیت سر) مایع درون مجاري نیم دایره به حرکت در می آید و مادة ژالتینی را به یک طرف خم می کند. سپس مژك هاي یاخته اي گیرنده خم شده و این گیرنده گزینۀ 
ها تحریک می شوند. 

) ارتعاش پرده صماخ در نهایت باعث تحریک گیرنده هاي مکانیکی در بخش حلزونی می شود. این گیرنده ها  منجر به ایجاد پیام حسی شنوایی ( نه تعادلی) می شوند.  گزینۀ 

): ارتعاش پرده صماخ به ترتیب به استخوان هاي چکشی، سندانی و رکابی منتقل می شود. ارتعاش استخوان رکابی نیز باعث ارتعاش مایع و به دنبال آن حرکت مژك هاي یاخته هاي مژك گزینۀ 

1

3

4
دار موجود در حلزون گوش شده و در نهایت به پیام عصبی تبدیل می شود.

گزینه 3 - 22
طبق شکل روبرو، مخ در سطح باالتر از عصب بینایی و بویایی قرار گرفته است. 

 

بویایی لوب

عصب بینایی بصل النخاع

لوب بیناییمخچھ

بویایی عصب

مخ

نخاع

بررسی سایر گزینه ها: 

): لوب بویایی در سطح پایین تر از مخچه قرار گرفته اند.  گزینۀ 

): لوب بینایی در سطح باالتر از بصل النخاع قرار گرفته است.  گزینۀ 

): مخچه در سطحی باالتر از لوب بینایی قرار دارد. گزینۀ 

درون بخش برآمدة استخوان ران، بافت مغز قرمز استخوان، کالژن و کلسیم یافت می شود.  گزینه 1 - 23
بررسی سایر گزینه ها:

» : در بخش برآمده استخوان ران هر دو نوع بافت استخوانی دیده می شود اما وسعت بافت استخوانی اسفنجی بیشتر از بافت استخوانی فشرده است. گزینۀ «

» : به علت وجود بافت استخوانی فشرده و اسفنجی در این ناحیه، یاخته هاي استخوانی و تیغه هاي منظم استخوانی (دربافت فشرده) دیده می شود. گزینۀ «

» : در بخش برآمده حفرات زیادي وجود دارد اما برخالف بخش تنه مجراي مرکزي ندارد. گزینۀ «

باتوجه به شکل رو به رو می بینید که کیاسماي بینایی تنها در بخش شکمی مغز دیده می شود که در مجاورت نیمکره هاي مخ قرار دارد. گزینه 3 - 24

ھای بویایی لوب

کیاسمای بینایی

مخ نیمکرة چپ

نیمکرة مخچھ

نخاع

مغزمیانی

ھای بویایی لوب

مغزی پل
مخچھ

النخاع بصل نخاع
کرمینة مخچھ

دونیمکره شیاربین

نیمکرة راست مخ

سطح شکمی مغزسطح پشتی مغز

بررسی سایر گزینه ها:

»:  مغز میانی تنها در بخش شکمی دیده می شود، اما در بخش پایینی خود، بالفاصله در مجاورت پل  مغزي است، نه بصل النخاع. گزینۀ «

»: نیم کره هاي مخچه و لوب هاي بویایی هم در سطح پشتی و هم در سطح شکمی مغز گوسفند دیده می شوند. » و « گزینه هاي «

بررسی گزینه ها: گزینه 1 - 25

»: بیشترین اختالف پتانسیل غشاء هنگام آرامش است که کانال هاي دریچه دار سدیم و پتاسیم بسته هستند. گزینۀ «

»: کانال هاي نشتی همیشه انتقال سدیم را رو به داخل سلول و انتقال پتاسیم را رو به خارج انجام می دهد. گزینۀ «

»: در قلۀ نمودار پتانسیل عمل کانال دریچه دار سدیمی بسته می شود. سپس پتانسیل عمل به صفر و پس از آن به  میلی ولت می رسد؛ یعنی ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.. گزینۀ «

»: از طرفی پمپ سدیم - پتاسیم در هر حالتی فعال است و سدیم را بر خالف شیب غلظت از سلول خارج و پتاسیم را نیز در جهت خالف شیب غلظت به سلول وارد می کند. گزینۀ «

رنگ چشم افراد مختلف ناشی از «عنبیه» است که ماهیچههاي صاف و غیرارادي براي کنترل قطر مردمک دارد. عضالت صاف تحت کنترل اعصاب خود مختار هستند. گزینه 4 - 26
بررسی سایر گزینه ها:

: قطر عدسی به وسیلۀ ماهیچه هاي مژگانی تغییر می کند. گزینۀ 

: گیرنده هاي نوري مخروطی و استوانه اي در الیۀ شبکیۀ چشم قرار دارند؛ در حالی که عنبیه جزء الیۀ مشیمیه است. گزینۀ

: عنبیه هیچ ارتباط مستقیمی با زجاجیه ندارد. (عنبیه جلوي عدسی و زجاجیه پشت عدسی است) گزینۀ 

تمامی موارد درست است. گزینه 4 - 27
بررسی موارد:

مورد الف) در صورت از بین رفتن یاخته هاي پشتیبان در دستگاه عصبی مرکزي، بینایی و حرکت مختل می شود. می دانیم که مغز میانی در شنوایی و بینایی و حرکت نقش دارد. در نتیجه موجب
کاهش تحریک شدن این مرکز می شود.

مورد ب) توجه کنید بازبودن همزمان کانال هاي دریچه دار سدیمی و پتاسیمی در نقاط مختلف یک یاختۀ عصبی ممکن است.
مورد ج) افزایش یا کاهش غالف میلین موجب بیماري می شود در نتیجه در اثر افزایش فعالیت یاخته هاي پشتیبان احتمال بروز بیماري افزایش می یابد.

مورد د) در فاصلۀ بین دو گره رانویه غالف میلین وجود دارد که چون غشاي یاخته هاي پشتیبان است در نتیجه در آن کلسترول یافت می شود. رسوب کلسترول موجب بسته شدن مجراي صفرا
می شود.

در پرندگان و پستانداران، اندازة نسبی مغز به نسبت وزن بدن بیشتر از سایر مهره داران است. همۀ پرندگان و پستانداران داراي لولۀ گوارش هستند و جریان غذا در آنها یک طرفه گزینه 1 - 28
است.

بررسی سایر گزینه ها:

.  شکل رو به رو پرنده اي با  انگشت را نشان می دهد. گزینۀ 
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. میلین توسط یاختۀ عصبی ساخته نمی شود.  گزینۀ 

.  پرندگان و پستانداران داراي سیاهرگ ششی هستند. سیاهرگ ششی خون غنی از اکسیژن دارد. گزینۀ 

بررسی موارد: گزینه 4 - 29
مورد الف. نادرست: مرکز ترشح بزاق در پل مغزي قرار دارد. اگر اختالل در پل مغزي ایجاد شود، به دلیل اختالل در ترشح بزاق ممکن است بر تحریک گیرنده هاي چشایی تأثیر بگذارد. زیرا براي

تحریک گیرنده هاي چشایی الزم است مواد غذایی در بزاق حل شوند.
مورد ب. درست: در کیاسماي بینایی پیام هاي بینایی که از سمت بینی شبکیه آمده اند، متقاطع شده و به سمت مقابل می روند. اما پیام هاي بخشی از شبکیه که به سمت گوش قرار دارند، به همان سمت

می روند. بنابراین پیام هاي مربوط به هر چشم به هر دو نیمکره می روند.
مورد ج. نادرست: در یک مادة غذایی ممکن است ترکیبات شیمیایی مختلفی وجود داشته باشد که انواعی از گیرنده ها را تحریک می کنند.

مورد د. نادرست: جوانه هاي چشایی در دهان و برجستگی هاي زبان وجود دارند.

3

4

یاخته هاي گیرندة بویایی همانند یاخته هاي گیرندة موجود در مجاري نیم دایره توسط یاخته هاي پوششی که به صورت فشرده قرار دارند، احاطه شده اند. گزینه 4 - 30
بررسی سایر گزینه ها:

»: گیرندة درد در سرخرگ قرار دارد و می تواند به کمک محرك هاي شیمیایی تحریک شود. همچنین گیرنده هاي شیمیایی حساس به کاهش اکسیژن نیز در دیوارة سرخرگ ها قرار دارند. گزینۀ «

»: گیرندة بویایی فاقد هرگونه الیۀ پیوندي در اطراف خود است. گزینۀ «

»: دقت داشته باشید که یاخته هاي گیرندة چشایی سلول عصبی نیستند و فاقد آکسون هستند. گزینۀ «

،   و  کامًال درست هستند. فشار قلب را خاصیت ارتجاعی سرخرگ ها تداوم می بخشد. تنها گزینۀ  نادرست است و گزینه هاي  گزینه 3 - 31
سیاهرگ ها دریچه هایی دارند، که جهت حرکت خون را یک طرفه می کنند.

فقط مورد (ب) جمله را به درستی تکمیل می کند. گزینه 1 - 32
الف) جذب موادغذایی در رودة کرم خاکی صورت می گیرد. / ب) تنفس کرم خاکی از نوع پوستی و تنفس در ملخ از نوع نایدیسی است. / ج) قلب اصلی در هر دو جاندار لوله اي شکل است. / د)

سامانۀ دفعی در ملخ از نوع لوله هاي مالپیگی است.

گزینه 2 - 33
بررسی گزینه ها:

: یاخته هاي یقه دار، تاژك هایی به سمت بیرون یاخته دارند. گزینۀ 

: سامانۀ گردش آب سوراخ هایی دارد که از راه آن ها  آب و مواد به حفره یا حفره هایی وارد می شود و بعد از تبادل در بدن از طریق سوراخ یا سوراخ هاي بزرگتري خارج می شود.در گزینه هاي  و 
اسفنج ها، آب از محیط بیرون از طریق سوراخ هاي دیواره به خون یا حفره هایی وار و پس از آن از سوراخ یا سوراخ هاي بزرگ تري خارج می شود.

همۀ رگ ها از بافت تشکیل شده اند که اجتماعی از یاخته هاي در ارتباط با هم است. گزینه 2 - 34
بررسی سایر گزینه ها:

): رگ لنفی و مویرگ به سیاهرگ می ریزند. مویرگ ها فشار تراوشی براي انتقال مواد به خارج از خود دارند. گزینۀ (

): گرة لنفی و قلب دریچه دار هستند و در رگ لنفی، یاخته هاي قرمز خونی به طور طبیعی وجود ندارند. گزینۀ (

): بعضی از مویرگ ها در ابتداي خود بندارة مویرگی دارند؛ اما تنظیم بر اساس نیاز بافت با سرخرگ هاي کوچک انجام می شود. گزینۀ (

گزینه 3 - 35
موارد (ب) و (ج) درست و موارد (الف) و (د) نادرست است.

 الف) سینى سرخرگ ششى          ب) سینى آئورتى          ج) سه لختی          د) دولختی
بررسى موارد:

مورد الف- دریچۀ سینى سرخرگ ششى از بازگشت خون تیره به بطن راست جلوگیرى مى کند؛ نه بطن ها.
مورد ب- دریچۀ سینى آئورتى سرخرگ را از بطن راست جدا مى کند. ساختار خاص دریچه ها و تفاوت فشار در دو طرف آنها ، باعث باز یا بسته شدن دریچه ها می شود. 

مورد ج- گرة دوم (دهلیزى – بطنى) مرتبط با رشته هاى دیواره بین دو بطن است. گرة دهلیزي ــ بطنی در دیوارة پشتی دهلیز راست و در عقب دریچۀ سه لختی است.
مورد د- دریچۀ دولختى در ایجاد صداي اول (پوم) قوي، گنگ و طوالنى تر نقش دارد.

1

2

3

(3)124

1

34

1

3

4

4

ت
س

ی زی
آقا

دکتر ساالر فرضی


