
١

 خدايا،* تو را دوست دارم چون من را آفريدی.
خدايا تو را دوست دارم كه به من پدر و مادر مهربانی دادی.

خدايا، تو آب، خورشيد و گل های زيبا را آفريدی.
ای خدا! تو چه قدر خوب و مهربان هستی.

اكنون* دست هايم را به سوی* آسمان بلند می كنم و از تو می خواهم كه من را ياری 
كنی* تا خوب درس بخوانم، با دوستانم* مهربان باشم و به پدر، مادر و آموزگارم 

احترام بگذارم.
خدايا! توهمه چيز را می دانی ومن فقط تو را می پرستم.

خدای مهربان



٢

محّمد آن پيرمرد را ياری كرد.
محّمد به آن پيرمرد كمك كرد.

خدايا: ای خدا 
ياری: كمك

دوستانم: دوستاِن من
به سوِی: به سمِت، به طرِف

اكنون: حاال

1ــ چه كسی ما را آفريده است؟
2ــ چرا ما خدا را دوست داريم؟

3ــ ما بايد فقط چه كسی را بپرستيم؟

کلمه و ترکيب های تازه

پرسش



٣

  به تصويرها نگاه کن و هر جمله را کامل کن .

وحيد و امير…………………………وحيد و امير…………………………

زهرا و فاطمه…………………………زهرا و فاطمه…………………………



٤

دانش آموزان مدرسه ی اميد با خوش حالی 
سوار مينی بوس شدند. آن ها می خواستند 

برای ديدن فيلم  به سينما بروند.

سينما

هم  مدرسه  ناظم  و  معّلم  خانم 
در  بّچه ها  بودند.  بّچه ها  همراه 

راه با هم سرود می خواندند.

وقتی به سينما رسيدند بّچه ها با خوش حالی 
پياده شدند.

برای  دانش آموزان  از  يكی  و  ناظم  خانم 
همه بليت خريدند.



٥

بعد از خريدن بليت همه ی بّچه ها با صف* وارد سينما شدند.

عزيز  بّچه های  گفت:  ناظم  خانم 
موقع تماشای* فيلم صحبت نكنيد 

و زير صندلی ها آشغال نريزيد.

آن  شدند،  سينما  سالن  وارد  وقتی 
جا كمی تاريك بود.

هر  روی  شماره ی  به  معّلم  خانم 
جای  بعد  و  می كرد  نگاه  بليت 
نشان  آن ها  به  را  دانش آموزان 

می داد.

و  نشستند  صندلی  روی  بّچه ها 
شدند.  فيلم  تماشای  مشغول 
بّچه ها  و  بود  خنده داری*  فيلم 
ديدن  از  آن ها  خنديدند.  خيلی 

فيلم لّذت بردند.



٦

کلمه و ترکيب های تازه

پرسش

مريم تلويزيون را تماشا می كند.

بّچه ها با صف وارد سينما می شوند.

خنده دار: كار يا حرفی كه ما را می خنداند.

1ــ دانش آموزان با مينی بوس به كجا رفتند؟
2ــ بّچه ها در راه چه كار می كردند؟
3ــ چه كسانی بليت سينما را خريدند؟
4ــ خانم ناظم به بّچه ها چه گفت؟

5 ــ چرا بّچه ها موقع ديدن فيلم می خنديدند؟



٧

دانش آموزان با معّلم خود به     
سينما رفتند .       
پارك رفتند.        

 بخوانيد و جمله  ی درست را عالمت بزنيد.

دانش آموزان     
با صف وارد سينما شدند.       

بدون صف وارد سينما شدند.       

برای رفتن به سينما خانم 
ناظم بليت خريد.       
معّلم بليت خريد.       

موقِع ديدن فيلم بّچه ها  
می خنديدند.       

ناراحت بودند.       

اين يك جمله است. خانم ناظم برای همه بليت خريد.    

اين يك جمله است. بّچه ها روی صندلی نشستند.     
اين يك جمله نيست. من فقط تو را دوست       
اين يك جمله نيست. دانش آموزان با صدای بلند     

بخوانيد و به عالمت نقطه در جلوِی جمله ها دّقت کنيد.

بّچه ها توّجه کنيد :



٨

بخوانيد

اسماعيل و مادرش به سينما رفته اند.
آن ها جلوِی دِر سينما ايستاده اند.

فكر می كنيد اسماعيل و مادرش برای وارد شدن به سالن سينما چه كار بايد بكنند؟

1ــ آيا اگر بليت نداشته باشيد می توانيد به سينما برويد؟
2ــ چرا نبايد موقِع ديدِن فيلم بلند صحبت كنيم؟

ـ  آيا شما تا به حال به سينما رفته ايد؟ نام فيلمی كه ديديد چه بود؟ 3ـ
4ــ نام ناظم شما چيست؟

بخوانيدببخوانيدخبخوانيدوبخوانيدانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد

فکرکنيد و پاسخ دهيد.



٩

بهزاد و سعيد تلويزيون تماشا می كنند. 
آن ها تلويزيون تماشا می كنند.

مانند نمونه انجام دهيد.

وحيد و زهره………………
آن ها  ………………………

اكرم و مينا …………………
……………………………



١٠

امروز علی و خاله اش به سينما رفتند.
داستان فيلم درباره ی دختری بود كه در جنگل راه خانه ی خود را گم كرده بود.

آن دختر با خودش فكر كرد كه چه طور می تواند به خانه برگردد. ناگهان يادش آمد 
كه گل ها و درختان بين راه خانه تا جنگل را می شناسد. پس با نگاه كردن به گل ها 

و درختان توانست راه  خانه ی خود را پيدا كند.

بخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد



١١

علی از تماشای اين فيلم خيلی لّذت برد.
وقتی فيلم تمام شد علی و خاله اش از سينما بيرون آمدند.

خاله به علی گفت: برای اين كه بّچه ها گم نشوند بايد نشانی خانه ی خود را بدانند. 
علی جان، آيا تو آدرس خانه ی خود را می دانی؟

نزديك  خيابان های  نشانی خانه را می دانم و هميشه كوچه ها و  علی گفت بله من 
خانه و مدرسه ام رابا دّقت نگاه می كنم تا راه خانه و مدرسه را بشناسم. 

آن ها بعد از خوردن بستنی به خانه برگشتند.



١٢

بّچه ها، سالم، من مورچه هستم. با اين كه خيلی كوچكم ولی می دانم كه حتمًا 
من را ديده ايد. من با مورچه های زيادی دوست هستم. ما با كمِك يك ديگر زمين 

را سوراخ می كنيم و در زيِر زمين النه می سازيم.
به  می كنيم  پيدا  را  غذايی  ما  وقتی  می كنيم.  تالش*  شب  تا  صبح  از  مورچه ها  ما 

مورچه های ديگر هم خبر می دهيم.
ما هر يك دانه ای را برمی داريم و به دنباِل هم حركت می كنيم* تا به النه برسيم. اگر 

مورچه ای نتواند دانه ای را به النه ببرد، مورچه های ديگر به او كمك می كنند.
گرسنه  زمستان  فصِل  در  تا  می كنيم  جمع  النه  در  را  نان  خرده  و  برنج  دانه های  ما 
نمانيم. چون در اين فصل هوا خيلی سرد است و ما نمی توانيم از النه های خود 

بيرون برويم.

زندگِی مورچه ها



١٣

کلمه و ترکيب های تازه

پرسش

مورچه ها به دنبال هم حركت می كنند.
مورچه ها به دنبال هم را ه می روند.

تالش:سعی، كوشش
به دنبال هم حركت می كنند: به دنباِل هم راه می روند.

1ــ چرا مورچه ها زمين را سوراخ می كنند؟
2ــ اگر مورچه ای نتواند دانه را به النه ببرد مورچه های ديگر چه كار می كنند؟

3ــ مورچه ها در چه فصلی از النه ی خود بيرون نمی آيند؟
4ــ چرا مورچه ها در النه ی خود دانه جمع می كنند؟

ــ من يك مورچه هستم
ـ  ما به هم كمك ـ

ــ غذای من خرده نان و 
ــ ما به دنبال هم راه می رويم

بخوانيد، دور جمله ها خط بکشيد و جلوِی هر جمله نقطه بگذاريد.



١٤

مورچه ها چه چيزی را به النه می برند؟
     ميوه 

برنج و خرده نان      

جمله ها  را بخوانيد و پاسخ درست را عالمت بزنيد.

در چه فصلی مورچه ها از النه بيرون می آيند؟
زمستان       

بهار       

مورچه ها النه ی خود را در كجا می سازند؟ 
در زيِر زمين       

در باالی درخت       

يك مورچه ی زرنگ دانه ای پيدا كرد.
او دانه را برداشت و به طرِف النه رفت.

ناگهان باران باريد.
مورچه زير يك قارچ رفت تا خيس نشود.

باد آمد و قارچ را تكان داد.

داستان را بخوانيد و آن را تعريف کنيد.

آِب باران روی مورچه ريخت.مورچه خيس شد و از زير قارچ بيرون دويد.



١٥

اكنون         ساكت      ياری
حاال

مانند نمونه انجام دهيد.

1ــ آيا تا به حال مورچه ها را در حال بردِن دانه ديده ايد؟
2ــ چرا وقتی مورچه ها غذايی پيدا می كنند يك ديگر را خبر می كنند؟

3ــ آيا شما به دوستانتان كمك می كنيد؟

فکرکنيد و پاسخ دهيد.

 برای هر يک از کلمه های زير يک جمله بنويسيد.
مورچه 

آن ها 
صبح
زمستان
می خورند

الاح



١٦

اجرا  عروسكی  نمايش  يك  مدرسه،  در  هم  كمِك  با  می خواستند  مريم  و  مينا 
كنند.* نام نمايش آن ها «بازی مارها» بود. قرار شد هر يك از آن ها در خانه يك 

ماِر عروسكی بسازد و به مدرسه بياورد.
مينا در خانه از مادر يك جوراِب بلند سرخ و دو دگمه و مقداری كاموای سفيد گرفت 
و شروع به ساختن كاردستی كرد. او ابتدا*دسِت خود را در داخِل جوراب كرد و با 
كمی چسب دگمه ها را روی جوراب چسباند. حاال ماِر او دو چشم زيبا داشت. 

بازِی مارها



١٧

بعد مينا مقدار كمی كاموا ُبريد و به جای زباِن مار، روی جوراب در قسمِت نوِك 
مريم  و  مينا  بعد،  روز  صبح  بود.  شده  آماده  او  زيبای  ماِر  چسباند.  خود  انگشتاِن 

يك ديگر را در مدرسه ديدند. مريم هم يك ماِر زرد ساخته بود.
آن ها نمايِش خود را چند بار تمرين كردند، بعد آن را در كالس اجرا كردند.

بّچه ها از تماشای نمايِش «بازی مارها» بسيار لّذت بردند و مينا و مريم را تشويق 
كردند.*



١٨

کلمه و ترکيب های تازه

پرسش

بّچه ها نمايش اجرا می كنند.

بّچه ها مينا و مريم را تشويق می كنند.

ابتدا: اّول 

1ــ مينا و مريم می خواستند درمدرسه چه كار كنند؟
2ــ مينا و مريم با چه چيزهايی كاردستی درست كردند؟

3ــ كاردستی مينا و مريم چه بود؟
4ــ مينا و مريم نمايش را در كجا اجرا كردند؟



١٩

من يك توپ بزرگ دارم. كوچك ……………     
خشك   ……………       ………………………
زيبا        ……………       ………………………
خنده     ……………                   ………………………

مخالِف کلمه های زير را بنويسيد و با هر کدام يک جمله بسازيد.

1ــ مينا از مادرش دگمه و كاموا گرفت.
2ــ مادر پرسيد: چه چيزی می خواهی درست كنی؟
3ــ مينا جواب داد: می خواهم يك مار درست كنم.

4ــ وقتی مادر كاردستِی مار را ديد گفت: به به چه ماِر زيبايی!

جمله ها را می خوانم به عالمت (!.؟) توّجه کنيد.

1ــ آيا شما كار دستی اين درس را درست كرده ايد؟

2ــ آيا شما تا به حال نمايش داده ايد؟

فکر کنيد و پاسخ دهيد.



٢٠

علی با خاله ی خود از سينما بيرون آمد.
او گفت: چه فيلم زيبايی بود!

خاله پرسيد:آيا تو نشانی خانه را می دانی؟
علی جواب داد: بله من نشانی خانه را می دانم.

با توجه به عالمت های (.!؟) جمله ها را با لحن و آهنگ مناسب بخوانيد.



٢١

من و مادرم به سينما می رويم.
ما به سينما می رويم.

مانند نمونه انجام دهيد. 

من و خواهرم مشق …………………
ما    …………………………………

من و مينا غذا   ……………………
ما…………………………………



٢٢

پدر من راننده ی اتوبوس است. او هر روز صبح زود به سِر كار می رود.
پدرم با اتوبوس در هر ايستگاه توّقف می كند.  هر بار چند نفر پياده و عّده ای* ديگر 

سوار می شوند. آن ها موقع سوار شدن به راننده بليت می دهند. 
ديروز پدرم گفت: حسين جان، امروز در اتوبوس اّتفاق خنده داری افتاد.

پيرزنی سوار اتوبوس شد كه يك مرغ زنده در دست داشت. مرغ قدقد می كرد و با 
شنيدن صداِی مرغ همه ی مسافرها با تّعجب نگاه می كردند.

عّده ای از خانم ها* می ترسيدند و خود را عقب می كشيدند تا مرغ به آن ها نوك نزند.

راننده ی اتوبوس

*



٢٣

آقايان* هم از سرو صدايی كه در اتوبوس بود می خنديدند. ناگهان فرياِد آن پيرزن 
بلند شد كه: آقای راننده  نگه دار! نگه دار! مرغم از پنجره به بيرون پريد.

من اتوبوس را در كناِر خيابان نگه داشتم و به دنباِل آن مرغ دويدم.
را  آن  توانستم  سختی  به  من  كه  اين  تا  می كرد  فرار  طرف  آن  و  طرف  اين  به  مرغ 

بگيرم.وقتی با مرغ به اتوبوس برگشتم همه ی مسافران به شّدت* می خنديدند.



٢٤

کلمه و ترکيب های تازه

يك نفر در ايستگاه ايستاده است.

عّده ای در ايستگاه ايستاده اند.

مسافران به شّدت می خندند.



٢٥

پرسش

                             آقايان                                        خانم ها 
                             مردها                                         زن ها

وقتی رنگ چراغِ راهنما قرمز شد، ماشين ها توّقف می كنند.
وقتی رنگ چراِغ راهنما قرمز شد، ماشين ها می ايستند.

توقّف می كنند: می ايستند.
آقايان: مردها
خانم ها: زن ها
عدّه ای: چند نفر

1ــ شغل پدر حسين چه بود؟
2ــ پيرزنی كه سوار اتوبوس شده بود چه چيزی به همراه خود داشت؟

3ــ مرغِ پيرزن به كجا پريد؟
4ــ چه كسی مرغ را در خيابان گرفت؟



٢٦

ــ محّمد چه كار اشتباهی انجام داده است؟ 

 به تصوير نگاه کنيد و داستان آن را بگوييد.

فکر کنيد و پاسخ دهيد.

1ــ بّچه ها، آيا بدوِن دادن بليت می توانيد سوار اتوبوس شويد؟
2ــ شما موقع سوار شدن اتوبوس در كدام صف می ايستيد؟

3ــ وقتی مسافران سوار اتوبوس می شوند به آقای راننده  چه چيزی می دهند؟

 برای هر يک از کلمه های زير يک جمله بنويسيد.

اتوبوس  ــ  ما  ــ  فرياد  ــ  راننده  ــ   می رويم



٢٧

بخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد

من يك تاكسی هستم. اسم راننده ی من آقاكريم است. هر روز صبح زود، من با 
آقا كريم به خيابان می روم. او گاز می دهد و من حركت می كنم.

كجا  می پرسد:  و  می كند  ترمز  كريم  آقا  هستند.  ما  منتظر  مسافرها  خيابان  در 
موقع  می شوند. در  آنها سوار  بعضی از  می گويند و  نشانی را  مسافرها  می رويد؟ 

پياده شدن، مسافرها به آقا كريم پول می دهند. به اين پول كرايه می گويند.
روزهای جمعه، آقا كريم من را با آب و دستمال تميز می كند، بعد او خانواده ی 

خود را سوار می كند تا با هم به گردش برويم.

تاکسی



٢٨

فصل زمستان بود. باد سردی می وزيد. شاخه های درختان برگ نداشت.
زری پشت پنجره ايستاده بود و به بيرون نگاه می كرد. آدم برفی زيبايی كه او ديروز 

در حياط درست كرده بود، هنوز آب نشده بود.
به  و  افتاد  پرستوها  ياد  آن ها  ديدن  با  زری  می كردند.  پرواز  آسمان  در  كالغ  چند 

النه ِی خالِی پرستوها نگاه كرد.
او از مادرش پرسيد: مادر، پرستوها به كجا رفته اند؟

مادر جواب داد: پرستوها نمی توانند در هوای سرد زندگی كنند. برای همين، قبل 
از شروع  فصل زمستان به جاهای گرم تر كوچ می كنند. با شروع فصِل بهار كه هوا 

كم كم گرم می شود، پرستوها برمی گردند و دوباره آشيانه ی*  خود را می سازند.
ديگر*می توانست  باِر  چون  شد  خوش حال  مادرش  حرف های  شنيدن  از  زری 

پرستوها را ببيند.

زمستان

*



٢٩

کلمه و ترکيب های تازه

پرسش

آشيانه: النه
بار ديگر: دوباره

به جاهای گرم تر كوچ می كنند: به جاهای گرم تر می روند.

1ــ در چه فصلی درختان برگ ندارند؟
2ــ به رفتن پرستوها از جاهای سرد به جاهای گرم چه می گويند؟ 

3ــ پرستوها در چه فصلی به النه های خود برمی گردند؟

بّچه ها توّجه کنيد :

مانند نمونه انجام دهيد.

دی، بهمن و اسفند ماه های فصل زمستان است.

بله                  نه  ــ زری با ديدِن چند كالغ به ياد پرستوها افتاد.  
بله       نه  ــ با شروعِ فصِل بهار پرستوها به النه برمی گردند.  
بله       نه  ــ پرستوها می توانند در هوای سرد زندگی كنند.  

+



٣٠

هوا خيلی سرد بود. درختان برگ نداشتند. مريم در حياط به باغچه نگاه می كرد. 
هيچ گُلی در باغچه نبود.

مريم به پدرش گفت: باغچه ای كه گل ندارد قشنگ نيست.
ــ بچّه ها فكر كنيد و بگوييد، باغچه ی حياط مريم چه فصلی را نشان می داد؟

بخوانيد و پاسخ دهيد.

1ــ در چه فصلی هوا خيلی سرد است؟
2ــ پرستوها چه هوايی را دوست ندارند؟

3ــ در چه فصلی پرستوها به النه برمی گردند؟
4ــ هوای فصِل تابستان چگونه است؟  

جدول زير را حل کنيد.



٣١

ــ در چه فصلی بّچه ها می توانند آدم برفی درست كنند؟
ــ فصلِ زمستان با فصلِ بهار چه تفاوتی دارد؟

فکر کنيد و پاسخ دهيد.

بّچه ها توّجه کنيد :

ــ اكبر به سينما می رود.
ــ ماَدر از بازار آمد. من او را بوسيدم.
احمدگفت: چه كسی در خيابان است؟

به کلمه هايی که زير آن ها خط کشيده شده است، دّقت کنيد.

آرش …………………… مدرسه پيروزی می رود.

در جای خالی کلمه ی مناسب بنويسيد.

در ــ به

زهره…………………… خواب بيدار شد.
را ــ از

از ــ به ــ را

محمّد شيشه ها…………………… پاك می كند.



٣٢

بخوانيدببخوانيدخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد
فصِل بهار بود. خانم پرستو و آقا پرستو به النه ی خود برگشتند، امّا النه ی آن ها 

خراب شده بود.

پرستوها با شاخه های كوچك دوباره النه ی خود را ساختند. بعد از چند روز خانم 
پرستو در النه، شش تخم گذاشت و روی تخم ها نشست.



٣٣

در اين مّدت آقا پرستو برای او غذا می آورد. دوازده روز بعد، از توی تخم ها چند 
جوجه ی زيبا بيرون آمدند.

خانم پرستو و آقا پرستو از ديدِن بّچه های خود خوش حال شدند.



٣٤

آن روز قرار بود ما بّچه ها، همراه آقای معلّم به پارك برويم. همه با صف سواِر 
بّچه ها،  گفت:  اتوبوس  راننده ی  كرد،  حركت  اتوبوس  وقتی  شديم.  اتوبوس 
دست و سِر خود را از پنجره بيرون نكنيد. در اتوبوس ما با هم صحبت می كرديم 

و شكالت و ميوه می خورديم. آن روز به ما خيلی خوش گذشت.
موقع برگشتن از پارك، آقای معلّم گفت: بچّه ها، يك سؤال* دارم. آيا شما وقتی 

در خانه، ميوه يا شكالت می خوريد، آشغال آن را روی فرش می ريزيد؟
همه با هم گفتيم: نه، آقای معلّم.

او گفت: پس به زيِر صندلی های خود نگاه كنيد.
ما وقتی زير صندلی ها را ديديم، بسيار ناراحت شديم چون بعضی از بّچه ها آن جا 

آشغال ريخته بودند.
آقای معلّم گفت: ما بايد هميشه نظافت* را رعايت كنيم*.

ما از او و آقای راننده عذرخواهی* كرديم و قول داديم وقتی به مدرسه رسيديم در 
تميز كردِن اتوبوس به آقای راننده كمك كنيم.

اتوبوس تميز



٣٥

کلمه و ترکيب های تازه

پرسش

سؤال كرد: پرسيد
عذرخواهی كرديم: معذرت خواستيم

نظافت: تميزی، پاكيزگی
نظافت را رعايت كنيم: مواظب باشيم تا جايی كثيف نشود.

1ــ بچّه ها با معلّم خود به كجا رفتند؟
2ــ آقای راننده از بچّه ها خواست تا چه كاری را انجام ندهند؟

3ــ بعضی از بّچه ها چه كار بدی انجام داده بودند؟
4ــ بچّه ها به آقای راننده و معلّم چه قولی دادند؟

چند روز پيش با معلّم خود به باغ وحش رفتيم
در آن جا روباه، شير و ميمون را ديديم
علی گفت: دم روباه چه زيبا است

آموزگار پرسيد: بّچه ها غذای روباه چيست

جمله ها را بخوانيد و عالمت «! ــ . ــ ؟» را در جای مناسب بنويسيد.



٣٦

بّچه ها دست و سر خود را از پنجره بيرون نكنيد.     
راننده اتوبوس گفت:

                 بّچه ها در راه با هم صحبت نكنيد.

جمله ها را بخوانيد و جمله ی صحيح را عالمت بزنيد.

         بعضی از بّچه ها سر وصدا كرده بودند.
دانش آموزان ناراحت شدند چون 

             بعضی از بّچه ها آشغال ريخته بودند.

به خواندن و نوشتن كلمه ی «سؤال» دقّت كنيد به اين شكل (ء) همزه می گويند.

بّچه ها توّجه کنيد :

فکرکنيد و پاسخ دهيد.
ـ  ما بايد در اتوبوس آشغال های خود را در كجا بريزيم؟ 1ـ

2ــ فكرمی كنيد وقتی بّچه ها از آقای معلّم عذرخواهی كردند به او چه گفتند؟

کلمه های«را ــ به ــ از ــ در» را در جای مناسب بنويسيد.

مينا با پدرش ……… سينما رفت.
در آن جا مريم ………ديد.

آن ها ……… ديدن فيلم لذّت بردند.



٣٧

بخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد

مــنآهـسـتـه مــی رفـتدر خـــواب ديـــدم شـدم  ديــدم 
آنبــــاال و پــــايــيــنيــك ابــــِر زيـــبـــا  رانـــنــــده ی 
ـُرد بــ مــرا  دادميــك دفــعـه ديــدمآمــد  گــاز  هــی 
آســمـــان هــــا خوشحال وخندان شــد مـثل مــاشـيندر 

  
تـصـــادف ابـــركــردم  آن  روی  از 
ســـتــاره  يـــك  پايــــــين پريـــــدمبـا 
خوبـــم يـك دفـعه خود را ماشــــيِن 
پــاره  تــــّكــه  ديـــدمشـد  خـــانـه  در 

شد مثل ماشين

ناصر كشاورز


