
 

  

      

 شناسیمنابع المپیاد زیست

 
 محمدامین صادقی

شناسیکشوری و جهانی المپیاد زیستطالی   

 

 



   Olympiadlab.ir شناسیالمپیاد زیستمنابع 

1 
 

به همراه نکاتی در مورد نحوه  در مسیر المپیاد زیست کمک کندتواند ها میسالم دوستان، در این فایل لیست جامعی از منابعی که خواندن آن

، اکنون در آن هستیدو سطحی که هم شما با توجه به زمانی که در اختیار دارید تا اندبندی شدهقدم دسته 4منابع در  .دهمها قرار میخواندن آن

، اما نکته مهم این است که تر برویدتوانید در این مسیر پیشچقدر زودتر شروع کنید می مسیر مناسب را برای خود انتخاب کنید. طبعا هر

. گویم(اند که میند و مدال جهانی آوردهاهطال شدکثیری ) کافی هستند!دن در دوره های اول و دوم برای قبولی از مرحله دو و حتی طال شقدم

: Underlined: اولویت اول، oldB)توضیح:  ها بخوانید.بندیتوانید بر اساس اولویتاز امتحان( می هرگاه هم کمبود وقت داشتید )مثال مرور پیش

اهمیت کمتری  13با فونت  Italic. دقت کنید که یک فونت بزرگتر هم به معنی اهمیت افزایش یافته است – : اولویت سومItalicاولویت دوم، 

 (دارد 11با فونت  underlinedاز یک 

ها صرفا و صرفا براساس پاسخگویی به نیازهای شما در عرصه المپیاد بوده و نمودی از کیفیت کتاب و اثر بندی کتاباولویت: نکته خیلی مهم

 د.باشنویسنده نمی

I .نقطه آغازقدم اول : 

 سال دبیرستان  3سی هر کتاب های در

 

II .خواهد المپیادی شود!: کسی که میقدم دوم 

 زیست شناسی عمومی:

 بار *( 3ل، کمپبل و کمپبل! )بله یعنی حداقل پبکمشناسی زیست

 

 فیزیولوژی:

 را داشته باشد، فصل بندی مطالبی که خوب است بخوانید اینگونه است:  2016 ویرایش اگر که – فیزیولوژی پزشکی گایتون

 فیزیولوژی غشا، عصب وعضله 

  فصل قلب(13 – Cardiac Arrhythmias and Their Electrocardiographic Interpretation – )اهمیت کمتری دارد 

  24تا  22)فصل های گردش خون -Cardiac Failure, Heart Valves and Heart Sounds, Circulatory Shock 

and Its Treatment  - )اهمیت کمتری دارند 

 فصل ها مایعات بدن و کلیه(32 – Diuretics, Kidney Diseases - )اهمیت کمتری دارد 

 33های خونی، ایمنی و انعقاد خون )فصل سلول – Red Blood Cells, Anemia, and Polycythemia –  بیشترین اهمیت

 های دیگر خالی از لطف نیست.(را دارد، البته یکبار خواندن فصل

 43)فصل  تنفس – iagnosis, Oxygen TherapyPathophysiology, D –Respiratory Insufficiency  –  اهمیت

 کمتری دارد(

 گوارش (Unit XII 67( )فصل – Physiology of Gastrointestinal Disorders – .اهمیت کمتری دارد 

 ( هورمونUnit XIV ) 
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 ها اهمیت دهید:به آن بایدهایی که موقع خواندن فیزیولوژی چیز

 مثال،  هامکانیسم کلیات(ADH ای نفرونهشود، باید بدانید که در کدام بخشنفرون میآب از  افزایش بازجذب باعث جذب – distal 

tubule, collecting tubule, collecting duct - در شرایط دهیدراسیون اسمالریته خونافزایش  – و در پاسخ به چه سیگنالی .

 شود طبعا الزم نیست(می  2Vهای از طریق اثر بر گیرنده aquaporin-2اما مثال اینکه باعث افزایش کانال 

 حث قلب و گردش خون و تا حدی کلیه(ا)به خصوص در مب تنظیم 

 مثال محاسبه کلیرانس یا رابطه اتساعبه فرمول( پذیری های ساده– distensibility –  کمپلیانس و– compliance توجه داشته )

 باید بدانید که جریان شما فقط این را Poiseuille)مثال از قانون  .تر را خود سوال قطعا به شما میدهدهای پیچیدهباشید. فرمول

 و حفظ فرمول الزم نیست.( -در متن به آن اشاره شده است که  – ارتباط دارد رگ با توان چهارم شعاع خون

 ها اهمیت دهید:به آن نبایدموقع خواندن فیزیولوژی چیزهایی که 

 و داروها )البته باز هم در مباحث اولویت اول به خصوص  ه امتحان علوم پایه پزشکی(خواهید المپیاد زیست بدهید نمباحث بالینی )می

قلب و ماهیچه اهمیت به نسبت بیشتر است، هرچند مطمئن باشید اگر در سوال دارویی مطرح شود، به مکانیسم عمل آن هم تا جایی 

 شود(که الزم باشد اشاره می

  به غیر از موارد خیلی( خیلی مهم مثل غلظت سدیم در حفظ کردن* اعدادICF  وECFو ساختار مولکول )ها 

 تر است.(در کل تاکید باید بر روی مکانیسم های تنظیم باشد )مثال: تنظیم ضربان قلب از چگونگی ایجاد ضربان قلب مهم 

های داخل و خارج ماند! مثال غلظتفقط باید آن چیزی را حفظ باشید که خود به خود در یادتان می*قانون کلی در مورد حفظ کردن: شما 

ها در و عملکرد آن p53و  Rasهای یا اینکه نام پروتئیند. نشوخوانید تکرار میبار در تمامی مباحثی از المپیاد که می 1000سلولی سدیم 

 ها اشاره شده است(.تر اینکه در کمپبل هم به آنود )البته مهمشمباحث سیگنالینگ و سرطان مدام تکرار  می

 

 بیوشیمی:

 (6)ویرایش  اصول بیوشیمی لنینجر .1

  7تا  2فصول 

  8فصل (Nucleotides and Nucleic Acids) 

  9فصل 

  های های درگیر در مسیرهای غشا و پروتئینمانند انواع و اقسام کانال –مطالب شدیدا حفظی  12و  11های )فصل 12تا  10فصول

 الزم نیستند. یک دور بخوانید تا شمای کلی در ذهنتان موجود باشد.(اصال و ابدا که  –سیگنالینگ مختلف دارند 

  13فصل 

  مربوط به متابولیسم، کثیری ساختار مولکولی، مکانیسم عمل آنزیم، و حفظیات وجود دارد. باز هم توجه  )در مباحث 19تا  14فصول

تر است. همچنین های دخیل مهمتنظیمی آن از بقیه مراحل و آنزیم مرحله 3مثال تنظیم گلیکولیز و  –تر است کنید که تنظیم مهم

مربوط به  Krebsهای آزاد شده در چرخه  2COمثال این موضوع که  – بعضی نکات که واضح است که خوراک سوال دادن است

Acetyl-CoA )!وارد شده در همان دور نیستند 

  همیشه تنظیم مهم است( 23فصل( 
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  رسد، بخوانید تا صرفا یک شمای کلی در ذهن داشته )توجه کنید در این بخش بار حفظیات کتاب به اوج خود می28تا  24فصول

 باشید.

کنم. فقط العاده است. اگر وقت کافی دارید، خواندن تمام کتاب برای یک دور را حتما به شما توصیه میکتاب بیوشیمی لنینجر واقعا فوقدر کل، 

 اگر درگیر حفظیات آن شوید حتما نابود خواهید شد!، پس حواستان باشد.

 بیوشیمی استرایر )ویرایش هفتم(. 2

 ها در این کتاب اهمیت دارند. نکته اینکه بار حفظیات استرایر نینجر مورد توجه هستند با همان اولویتهمان مباحثی که در بیوشیمی ل

تری داشتید شاید استرایر گزینه بهتری باشد. البته خیلی کمتر از لنینجر است پس اگر خواندن لنینجر برایتان سخت بود یا وقت کم

دهد ولی استرایر اینگونه ی سلولی و هم مولکولی را عالوه بر بیوشیمی پوشش میشناساز نظر من لنینجر کتابی است که هم زیست

 نیست. حل کردن سواالت آخر فصل استرایر)حتی اگر لنینجر را خواندید( هم خالی از لطف نیست.

  10فصل )با تاکید بر  11تا  2فصول – Regulatory Strategies –  ت گسترده ین فصل در لنینجر نیز به صوراگرچه مطالب

 مع نشده است.(جا جمورد توجه قرار گرفته است ولی به این صورت یک

  14تا  12فصول 

  15فصل 

  23تا  16فصول 

  27فصل 

  32تا  28فصول 

  36فصل (Drug Development –  مشابه آن در لنینجر نیست و در کل مطالب خوبی دارد، اولویت این فصل

 باالتر است( 32تا  28نسبت به فصول 

های داخل و ماند! مثال غلظتفقط باید آن چیزی را حفظ باشید که خود به خود در یادتان میقانون کلی در مورد حفظ کردن: شما : 1 نکته

ها و عملکرد آن p53و  Rasهای یا اینکه نام پروتئینشود. خوانید تکرار میبار در تمامی مباحثی از المپیاد که می 1000خارج سلولی سدیم 

 ها اشاره شده است(.تر اینکه در کمپبل هم به آنود )البته مهمشدر مباحث سیگنالینگ و سرطان مدام تکرار  می

 دهند و بعضی به لنینجر.ی بیشتری نشان میها کافی است، بعضی به استرایر عالقه: اگر وقت خیلی زیادی ندارید، خواندن یکی از آن2نکته 

 

 :شناسی گیاهیزیست

 آناتومی گیاهی

 ( Michael G. Barbour) باربور و (Thomas L. Rost) رست -  شناسی گیاهیزیست. 1

  13و  12و  7تا  3فصول 

ده شود و دسترسی به آن سخت ش)البته گویا این کتاب دیگر چاپ نمی فاطمیانتشارات  – الهه علوی - شناسی گیاهیزیست. 2

 است.(
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)این کتاب یک جایگزین خیلی خوب برای کتاب  پژوهان جواندانشانتشارات  –پورجعفری محمدصادق  – شناسیالفبای گیاه. 3

 خانم علوی است.(

 آییژانتشارات  –چلبیان فیروزه  –شناسی گیاهی زیست. 4

 شناسیتشارات خانه زیستان – Ray F. Evert, Susan E. Eichhorn –ریون شناسی گیاهی زیست. 5

 17و  16های فصل 

 20تا  18 هایفصل 

  22فصل 

 26تا  23های فصل 

  27فصل 

و چلبیان  دکترها کتاب تر شود! و خیلیتواند خیلی خیلی طوالنیها میگیاهی این است که این لیست کتاب آناتومیدر مورد  اول: نکته

خوانند ولی من نیازی به بیش از دو کتاب اول در ( می)و توصیه تعدادی از اساتید مجرب هم هستند این کتب را ریونشناسی گیاهی زیست

  ام.ندیده (المپیاد )حداقل در زمینه تئوری

مثال در کتاب )  شوند را یاد بگیریداب رست که مربوط به گیاهان شناخته شده میهای کتهای کتاب الهه علوی و آن مثالمثال تمام نکته دوم:

باشند. اما گیاه از گیاهان رایج می 3ر ه باشند؛با اینکه علفی هستند دارای رشد پسین می فرنگیگردان و گوجهشود که یونجه، آفتابگفته می

 .شود طبعا الزم نیست(دیده میتیغ  "سرخس ملوکی"در که این

 فیزیولوژی گیاهی

 (Eduardo Zeiger) و زایگر( Lincoln Taiz) تایز - فیزیولوژی گیاهی. 1

  (اهمیت کمتری دارد 5فصل ) 10تا  3فصول 

  تقریبا در  –ها نور و هورمون –رشد  کنندگان)با وجود اینکه سواالت فیزیولوژی گیاهی در مبحث تنظیم 23تا  17فصول

د دارند، تاکنون یا در سطح تایز و زایگر الزم نبوده است و یا اینکه نظر اساتید کامال با تایز و زایگر مغایر ها وجوتمام دوره

مثال اینکه اکسین با اسیدی کردن  –ها ها و کلیات مکانیسم آن( اگر خواندید تنها اثرات کلی هورمون ��بوده است 

 های مولکولی توجه نکنید(جزئیات مکانیسم را بیاموزید و به –شود دیواره باعث رشد سلول می

 شناسیتشارات خانه زیستان – Ray F. Evert, Susan E. Eichhorn –ریون شناسی گیاهی زیست. 2

  27فصل 

 سیستماتیک گیاهی

  شناسیخانه زیستانتشارات  –( Michael G. Simpson)سیمپسون  – سیستماتیک گیاهی

  شود، پس صرفا به در اواخر فصل خیلی تخصصی می 2نکته توجه داشته باشید، اول اینکه در فصل  2)به  6تا  2فصول 

ها هم تاکید بیشتر بر آپومورفی 6تا  3در فصول کنید.  بررسی پیشرفته سیستماتیک بسندهای هشمای کلی از فرایندیک 
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های هر گروه به صورت مجزا. همچنین سطوح تاکسونومیک زیر است تا ویژگی -تیک های فیلوژندرخت – روند تکاملو 

 (را الزم نیست یاد بگیرید. تیره

  کند.(یشگاه به شما کمک می)بیشتر برای بخش آزما 9فصل 

 

 :شناسی سلولیزیست

توانید با سرعت )البته محتوای مفید این کتاب نسبت به حجم آن نسبتا کم است. پس می آلبرتسبروس  – شناسی سلولیمبانی زیست. 1

 باال تمام فصول را بخوانید و نکات مهم را استخراج کنید.(

آخر هر فصل ترین ویژگی این کتاب سواالت عالی در )مهم فاطمیانتشارات  – محمدحسین امیری - و مولکولی شناسی سلولییستز. 2

 اند توجهی نکنید.های کثیری که نام برده شدهها سعی کنید قوانین کلی را استخراج کنید و خیلی به مسیرها و پروتئینآن است. در فصل

ا غیر قابل از کتاب دکتر امیری شروع کنید و اگر واقعاید، از همان اول فصل اول کمپبل را خوانده 12 حداقل نکته: پیشنهاد من این است که اگر

 درک بود سراغ آلبرتس بروید.

 

 :ژنتیک

 ژنتیک کالسیک

 شارات فاطمیانت - نظر نژاد خالصیشاهرضا  –ژنتیک کالسیک . 1

 سراانتشارات اندیشه - ساسان امینی –ژنتیک از دیدگاه حل مسئله . 2

های دیگری نید فقط مسئلهتواها را خواندید میاگر یکی از این کتابخوب است هر دو کتاب را بخوانید، البته در صورت کمبود وقت * 

 را حل کنید.

3 . 

 فاطمیانتشارات  –ر. ولنیتز ویلیام  – مفاهیم و مسائل ژنتیک. 3

  15تا  13و  5تا  1فصول 

 ژنتیک مولکولی

 (Anthony J.F. Griffithsگریفیتز ) – ای بر آنالیز ژنتیکمقدمه. 1

 9ویرایش 

  12و  11فصول 
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  در مجموع خیلی الزم نیست که ژنتیک  توجه داشته باشید که تر است،تر و خالصه)از لنینجر ساده 10تا  6فصول

 .(شوندو اگر خوب بیوشیمی و سلولی بخوانید بخش بزرگی از مطالب پوشش داده می مولکولی بخوانید

 10ویرایش 

  14و  10فصول 

  در مجموع خیلی الزم نیست که  توجه داشته باشید که تر است،تر و خالصه)از لنینجر ساده12و  11و  9تا  7فصول

 .(شوندو اگر خوب بیوشیمی و سلولی بخوانید بخش بزرگی از مطالب پوشش داده می ژنتیک مولکولی بخوانید

-خانه زیستانتشارات  –( James D. Watson)واتسون  – (Molecular Biology of the Geneواتسون ) . ژنتیک مولکولی2

 شناسی

  21و  20فصول 

  

 :اکولوژی

 (.تری دارداهمیت کم 7)فصل  پژوهان جواندانشانتشارات  –پایداری کوشا  – الفبای اکولوژی جمعیت. 1

 فاطمیانتشارات  –الدینی کراممحمد  –شناسی بوم. 2

 

 :رفتارشناسی

 –زاده عبدالحسین وهابترجمه  –( Nicholas B. Davies( و دیویس )John R. Krebs)کربز  – ای بر اکولوژی رفتارمقدمه. 1

ها و چگونگی انجام محاسبات خیلی توجه کنید. همچنین، سعی کنید چهارچوببه  – 14)تا آخر فصل  جهاد دانشگاهی مشهدانتشارات 

یادتان بماند که یکسری از  "میعادگاه همسرایان"که یک شمای کلی از هر ویژگی رفتاری در ذهنتان داشته باشید )مثال اینکه در مورد بحث 

 شوند.(یدر باالی درخت کنار هم جمع مهای نر خفاش

 فاطمیانتشارات  –الدینی کراممحمد  –رفتارشناسی . 2

 

 :ریاضی

تواند به شما خیلی می های قبل کاهش یافته است، همچنان داشتن یک بنیه ریاضی قویگرچه اهمیت دانش ریاضی در المپیاد نسبت به دوره

آموزانی )البته در کل به خصوص برای دانش فتید ریاضی را بروید!نر که همرا هر کالسی در مدرسه کمک کند. در نتیجه پیشنهاد من این است که 

 فقط به دانش ریاضی خوبتاثیرات  تواند یک عامل ایجاد کننده نظم و خیلی مفید باشد(ارند، مدرسه میکه در مدرسه کالس المپیاد منظم ند

شود. البته بعضی مباحث در ریاضیات المپیاد مرحله می-به-طرز فکر منطقی و مرحله باعث ایجاد و شودمحدود نمی واالت محاسباتیحل س

ردن هم از تست زدن ابایی نداشته )برای تمرین کوب یاد بگیرید برایشان کافی است زیست اهمیت بیشتری دارند که اگر دروس دبیرستان را خ

 . این مباحث عبارتند از:(��باشید 
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 )آنالیز ترکیبی )ترکیبیات 

 احتماالت 

  تابع 

  مشتق 

 ها در دروس دوره مشتق و انتگرال مدتی در المپیاد اهمیت قابل توجهی داشتند که عمدتا به خاطر استفاده از آن)دو مبحث  انتگرال

 ها هست.(رسد تاکیدی بر عدم استفاده از آنبود، مدتی هست که به نظر می

 

III . :شود!کسی که کم کم دارد یک المپیادی کارکشته میقدم سوم 

 :شناسی عمومیزیست

Biology – Peter H. Raven, Kenneth A. Mason 

ها فقط نگاه ب به شکلتوانید از این کتاباشد. میمی البته فکر کنم ترجمه این کتاب هم موجود است ولی مربوط به یک ویرایش خیلی قدیمی

 تری از کمپبل دارد.های کاملکنید، در بعضی مباحث شکل

 کمپبل! کمپبل! کمپبل!شناسی زیستفراموش نکنید که 

  

 :فیزیولوژی

  برن و لویفیزیولوژی . 1

  (6تا  4سیستم عصبی )فصول 

 عضله 

 سیستم گردش خون 

 سیستم تنفسی 

 سیستم کلیوی 

 سیستم اندوکرین 

تون تفاوت محسوس ی مربوط به قلب( و سیستم تنفسی با گایهاهای سیستم عصبی، عضله، گردش خون )به خصوص بخشنکته اول: بخش

 دارند.

آید، پس برای فهم بیشتر و آشنا شدن با تر سوال مینکته دوم: فیزیولوژی برن واقعا کتاب خوبی است ولی در نهایت از گایتون خیلی مستقیم

 ایتون متمرکز باشد.مرور قبل از امتحان بیشتر بر گهنگام مسایلی جدید برن بخوانید ولی 

 (Patricia M. Schulte( و شولت )Cristopher D. Moyes)مویز  –مبانی فیزیولوژی جانوری . 2
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)مثال سیستم بینایی حشرات و سیستم تنفسی پرندگان و تنظیم  که گایتون را خواندید، مباحث مربوط به جانوران دیگر خوب است بعد از این

 – 6فصل  – های حسیبندی ها همانند گایتون است، فقط اینکه مبحث سیستمرا نیز از این کتاب بخوانید. اولویت ها(هوای مثانه شنا در ماهی

 هم بخوانید.را 

 

 :بیوشیمی

 آن دیگری را هم بخوانید!اید، استرایر را خوانده لنینجر و یکی از اگر

 

 سلولی:شناسی زیست

1. Molecular Biology of the Cell – Bruce Alberts  

گیرد )به خصوص برای کسی که دانش انگلیسی خورد و نسبتا وقت زیادی برای مطالعه میاست ولی در مجموع به درد شما نمی العادهفوق یکتاب

 کنم.(واقعا خوبی نداشته باشد، در مجموع خیلی پیشنهاد نمی

2. Molecular Biology of the Cell The Problems Book – John Wilson, Tim Hunt 

 توانید بیابید.سواالت بسیار بسیار خوبی را می Data Handlingدر هر فصل در بخش 

 

 :ژنتیک

 ژنتیک کالسیک

 (10و  9)ویرایش  (Anthony J.F. Griffithsگریفیتز ) – ای بر آنالیز ژنتیکمقدمه

  ها است.(تاکید بیشتر بر روی ژنتیک باکتری 5)در فصل  5تا  2فصول 

  19فصل 

 ژنتیک مولکولی

  �� !ام اضافی هستندکه در قدم دوم نوشتههم هایی همان

 ها استفاده کنید:توانید از این کتاباگررررررررر همچنان خواستید در این حیطه مطالعه کنید می

1. Lewin’s Genes XI – Jocelyn E. Krebs 

2. Molecular Biology – Robert F. Weaver 

  :جانورشناسی
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 (Cleveland P. Hickman) هیکمن –شناسی جانور

  23تا  12فصول 

گاستروتریکا شاخه های گاه کسی از شما ویژگیها اشاره شده است، هیچهستند که در کمپبل به آنهایی از جانوران مهم ! : گروه1 مهم توجه 

 !را نخواهد پرسید ومولیداوستیا شاخه گنات

  نورشناسی دوره است.! : خواندن جانورشناسی به صورت تخصصی عمدتا برای دوره و آن هم آزمایشگاه جا2توجه مهم 

 تر هستند.داران خیلی مهممهرگان از مهره!: به طور کلی در المپیاد بی3توجه مهم 

 

 اکولوژی:

Introduction to Population Ecology – Larry L. Rockwood 

)در توانید بیابید که البته خیلی هم تری از کتاب دکتر پایداری میمباحث ریاضی پیشرفته ، توضیح اینکه در این کتاب شما6تا  1های فصل

تواند به به بعد( می 7ای )فصل های بین گونهکنشنیستند. بیشتر برای فهم بیشتر مطالب به خصوص در مورد برهم الزم اصال( 2سطح مرحله 

 شما کمک کند.

 

IV .:شود!!!!!!!!شناسی سیر نمیکسی که از زیست قدم چهارم 

به نابودی های پیشین توجه کردن نسبت به قدمبا بیشما را توانند العاده جذاب بوده و میهای این دسته برحذر باشید چون فوق)از کتاب

 بکشانند!(

 فیزیولوژی:

Medical Physiology – Walter F. Boron, Emile L. Boulpaep  

! در علوم پایه( از برن و گایتون باالتر است!! فقط مسئله این است که این مطالب اضافی در المپیاد )و حتی پزشکیالب یکی دو رده از لحاظ مط

 الزم نمیشوند.

 :بیوشیمی

1. Biochemistry – Donald Voet, Judith G. Voet  

شود! و اینکه اند توصیه نمیاسترایر را خوانده کارهایی که انگلیسی واقعا خوبی دارند و لنینجر و! جز برای کهنهخدای کتابهبه صورت خالصه: 

 ح بیوشیمی واقعا برای المپیاد و هیچ رشته دانشگاهی دیگری جز بیوشیمی الزم نیست.طدر این س

2. Fundamentals of Biochemistry – Donald Voet, Judith G. Voet 
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 تواند دید جدیدی را به شما ارایه دهد.اصلی است، در بعضی مباحث می Voet بسیار خالصه تر از

 

 :شناسی سلولیزیست

Molecular Cell Biology – Harvey F. Lodish 

 !خیلی خیلی از آن چیزی که الزم هست سطح باالتر است! خیلی

 

 جانورشناسی:

Invertebrates – Richard C. Brusca, Gary J. Brusca 

 های کتاب شااااید بتوانند در مبحث آزمایشگاه به شما کمک کنند.شود! شکلترای جانورشناسی بگیرید، برای شما توصیه میخواهید دکاگر می

Invertebrate Zoology: A Functional Evolutionary Approach – Edward E. Ruppert, Robert D. Barnes 

Zoology – Stephen A Miller, John P. Harley 

 تر به جانورشناسی، اصال و ابدا الزم نیستند!هایی با دید تکاملیکتاب

 

 

 

 

 

 

 

 


