
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنکابن از :

   کلیه ی مدارس دوره ی ابتداییبه: 

 اصول تدوین برنامه هفتگی مدارس ابتداییموضوع: 
 

 با سالم و احترام؛
تنظیم برنامه هفتگی در مدارس ، اولین گام برای شررروت تدریا ابرب م می باشرردر اگر برنامه ریای را با عنایت به اینکه ،         
بدانیم تنظیم برنامه هفتگی ، طرح ریای اولیه معلم برای دسررررررت یابی به اهدا   "طرح ریزی برای دستتتتتی یهبه ب  عین      "

 امکرا  تققق هد  ها را بیم از پیم ی ، اصرررررررولو  دقیق  ،می براشررررررردر تنظیم برنرامره هفتگی  پیم تعیین شرررررررد  آموزشررررررری از
ه تا کلی ، لذا کارشرررناسررری آموزا ابتدایی در گام اوم اقدام به تدوین اصررروم تنظیم برنامه هفتگی ن ود  اسرررتمی سرررازدر  میسرررر

طراحی و تنظیم برنرامره هفتگی ن راینرد و گامی مدبر در تققق اهدا  مردیرا  و ه کرارا  ارن نرد برا رعرایرت این اصررررررروم اقردام بره 
 آموزشی مدرسه بردارندر

    

  :فرآیند اجرا 
 پ وسی  ه بهشی.دستورالع ل تدوین برنامه هفتگی و ندوم زما  بندی دروس به تفکیک پایه  ر1
 تشک ل گردد.جلس  شورای   لمهن با هد  بررسی و مطالعه دقیق دستورالع ل توسط آموزگارا  ،  ر2
 رن اینداستفاد   پیوستیدستورالع ل از مقتوای  هفتگی در تدوین برنامه کل   ی آ وزگهران ر3
 ترب  ه  یرستتتتت   –راعبر آ وزشتتتتته به  01/10/0010تاریخ ، نهت ارزیابی و بررسررررری تا  یک نستتتتتن  برنه   ع   ه ر4

 تحویل گردد.
به آموزگارانی که برنامه هفتگی استاندارد ، تدوین و انرا ن ایند ؛ پا از ارزیابی و بررسی برنامه هفتگی توسط راهبرا   ر5

 سهعی گواعه تنصصه ف هل ی عهی آ وزشه صهدر خواعی شی. 4تربیتی   -آموزشی 
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 باسمه تعالی

 اصول تدوین برنامه هفتگی مدارس ابتدایی
 1401-1402ویژه کلیه ی مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن در سال تحصیلی  

 :مقدمه
طرح ریزی برای دست یابی "تنظیم برنامه هفتگی در مدارس ، اولین گام برای شروع تدریس اثربخش می باشد. اگر برنامه ریزی را 

               بدانیم تنظیم برنامه هفتگی ، طرح ریزی اولیه معلم برای دستتتتتتتب یابی به اهدای ام پشتتتتتتتی اپ  یش تعیین شتتتتتتتد   "ین به هدف مع
لذا کارشتتناستتی ام پ  ستتاپد.  می امکان تحقق هدی ها را بیش اپ  یش میستتری ، اصتت لو  دقیق  ،می باشتتد. تنظیم برنامه هفتگی 
تا کلیه مدیران و همکاران ارجمند با رعایب این اص ل  ، وین اص ل تنظیم برنامه هفتگی نم د  اسبابتدایی در گام اول اقدام به تد

 اقدام به طراحی و تنظیم برنامه هفتگی نمایند و گامی مؤثر در تحقق اهدای ام پشی مدرسه بردارند.
 

 اصل تقویت انگیزه :(1اصل 
برای فراگیری فزون تر شتتتتد  و با برنامه های  گیزه و نشااااا دانم زمو انتقویت انبرنامه هفتگی باید ط ری تنظیم شتتتت د که م ج  

 ام پشی و تربیتی مدرسه انطباق بیشتری داشته باشد.
 

 استفاده ا  اسامی صحیح مواد درسی :(2اصل 
 فارسیدرس  بجای،  ت انیم نمی ما  رور  و ام پ  عالی ش رای 7/6/81 م رخ 677 جلسه مص به استناد به درسی مواد نوشتن در
 رار دهیم.ق...  یا اسمان های هدیه ، ناقر  بجای یا  بن یسیم و بخ انیم درسی های کتاب عن ان (مطل  درک و خ اندن)
 

 رعایت ساعات مصوب :(3اصل 
 

 ی ابتداییمواد درسی و جلسات کار هفتگی دوره / (2)جدول شماره 

 کالس ششم پنجم کالس کالس چهارم کالس سوم کالس دوم کالس اول مواد درسی

 3 3 3 3 3 2 قران

 2 2 2 2 2 - هدیه های اسمانی

 انشاء فارسی
11 

2 2 2 2 2 

 1 2 2 2 3 امالء فارسی

 2 3 3 4 3 (خ اندن و درک مطل  )فارسی 

 3 3 3 2 - - مطالعات اجتماعی

 2 2 2 2 2 2 هنر

 2 3 3 3 3 3 عل م تجربی و بهداشب

 4 4 4 4 5 5 ریاضی

 2 2 2 2 2 2 ورپ 

 1 - - - - - تفکر و  ژوهش

 1 - - - - - کار و فناوری

 25 25 25 25 25 25 مجموع جلسات هفتگی
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  به ترتی  یک  درس قرزن در کالس های اول و دوم؛  8/2556/120به شتتتمار   7/6/81م رخ  677به استتتتناد مصتتت به جلستتته
 ب فارسی  ایه های مذک ر یک ساعب حذی گردید. ساعب و دوساعب اضافه و اپ هدیه اسمان کالس دوم و قرائ

 با م ضتتتتتتت ع 05/1289ی شتتتتتتت رای عالی ام پ  و  رور  م رخ جلستتتتتتته 634ی ی جلستتتتتتتهاین جدول به استتتتتتتتناد مصتتتتتتت به ،                       
 به این شرح اسب :« ی ابتداییساپماندهی پمان ام پ  در دور » 

 در ط ل سال تحصیلی با رعایب جدول م اد درسی مص ب ، تنظیم و اجرا ش د. جلسه 800ی هفتگی به میزان حداقل برنامه 
 دقیقه تعیین شد  اسب. 50دقیقه و برای  ایه های س م،چهارم، نجم و ششم  45برای  ایه های اول و دوم   مان هر جلسه 
 دقیقه پمان  15م، نجم و شتتشتتم دقیقه و برای  ایه های ستت م،چهار  20ی ام پشتتی برای  ایه های اول و دوم بعد اپ هر جلستته

 استراحت در نظر گرفته شود.
 

 گی مناسب دروسپراکند اصل :(4اصل 
 و اصتتپ  راکندگی مناستت  دروس رعایب گردد. بهتر اساات برای ساااعت اول در طول هفته فق  ا  ید ماده درساای اسااتفاده نشااود

ی تدریس می باشتتد و درس ریاضتتی مهمترین درس یا عد  ای اپ همکاران با این استتتد ل که ستتاعب اول مناستت  ترین ستتاعب برا
مشتتتکپ ترین درس می باشتتتد پنا های اول را در ط ل هفته به درس ریاضتتتی اختصتتتا  می دهند.که ت صتتتیه می شتتت د در تنظیم 

 برنامه هفتگی  راکندگی دروس را رعایب کنند تا م ج  یکن اختی برنامه هفتگی و فعالیب دانش ام پ در ط ل هفته نش د.
 

 تنظیم در رو های غیرمتوالی :(5ل اص
  دروسی که دو ساعت یا سه ساعت در هفته تدریس می شوند بهتر است در رو های غیرمتوالی تنظیم شوند.

ا   دو که استتتمان های هدیه یا شتتت د اورد  میان در روپ یک صتتت رت به،  شتتت د می تدریس هفته در ستتتاعب ستتته که تجربی عل م  مثال
 .گردد تنظیم میان در روپ دو یا میان در روپ یک ص رت به  دش می تدریس هفته در ساعب

 

 توجه به  نگ های پایانی :(6اصل 
تنظیم مناساااااب برنامه هفتگی با ت جه به تعطیلی  نجشتتتتتتنبه ها و افزایش ستتتتتتاعات کاری روپانه اپ چهار ستتتتتتاعب به  ن  ستتتتتتاعب، 

به استتتناد این که دانش ام پان در پنگهای  نجم خستتته بستتیاری اپ همکاران  بخصااود در  نگ های پایانی بساایار مهم می باشااد.
می شتتت ند، این ستتتاعات را فقن به هنر یا ورپ  اختصتتتا  می دهند و دو ستتتاعب ورپ  ، دو ستتتاعب هنر یا دو ستتتاعب هدیه های 

 دروس نای در زمو  دانم باعث کمتر شدن عالقه و افت تحصیلیاسمان را فقن به پنا های اخر اختصا  می دهند که این امر 
 و حتی معلمان خ اهد شد. اولیا ام پان، دانش دیدگا  در نظر م رد دروس دادن جل   اهمیب کم و

 
 

 عدم استفاده ا  ید ماده درسی دوبار در ید رو  :(7اصل 
  .دباشاااا می اسااااتفاده ا  ید ماده درساااای دوبار در ید رو  مجا  نمی باشااااد بجز فارساااای پایه اول ابتدایی که مساااات نی ا  این بند

روپ در هفته اسب لذا فارسی  5ساعب در هفته می باشد اپ طرفی دیگر روپهای تشکیپ کالس  6چ ن تعداد ساعات درسی فارسی،
 .شد خ اهد تدریس ساعب دو ، هفته   ایه اول ابتدایی در یکی اپ روپهای

 

 

 تنظیم مناسب ماده درسی قرزن :(8اصل 
برنامه قران  ایه س م ابتدایی مستثنی اپ این  یحاً  نگ های اول و دوم منظور گردد.جلسات درس قرزن در رو های غیرمتوالی و ترج

 .بند می باشد و در ط ل سال تحصیلی بدلیپ تغییر ساعات درس قران ، برنامه هفتگی سه بار تغییر خ اهدکرد
 
 

 تنظیم مناسب دروس تعلیمات اجتماعی و هنر در پایه های چهارم و پنجم :(9اصل 
ا در هفته پایه های چهارم و پنجم العات اجتماعی و هنر در دروس مط جلستته هنر  1 –هفته  1 )ستتاعب ارائه خ اهند شتتد.  4مجم عا

 (جلسه مطالعات اجتماعی 2جلسه هنر و  2جلسه مطالعات اجتماعی ، هفته دیگر  3و 
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 تنظیم مناسب دروس علوم تجربی و هنر در پایه سوم :(10اصل 
ا در هفته  پایه سومهداشب و هنر در دروس عل م تجربی و ب  جلسه 3جلسه هنر و  1 –هفته  1 )ساعب ارائه خ اهد شد.  4مجم عا

 (جلسه عل م تجربی 2جلسه هنر و  2عل م تجربی ، هفته دیگر 
 

 بنویسیم و بخوانیم  تنظیم مناسب کتب فارسی :(11اصل 
به دلیل مکمل بودن برای همدیگر بهتر اساات در دو ساااعت پشاات  (ب کار فارستتی کتا و فارستتی ) بن یستتیم و بخ انیم  کت  فارستتی

قبپ اپ کتاب  (خ اندن)فارسی ، همچنین ت صیه می ش د  که رعایت این اصل در پایه اول الزامی می باشد.، سر هم زورده شوند 
 کار فارسی اورد  ش د.

 

 تنظیم مناسب مواد درسی امال و انشا :(12اصل 
 ن شته ش د. " ( انشا ) بنویسیمو    (امال  )بنویسیم  "برنامه هفتگی به ص رت  م اد درسی امال و انشا در

 ن شته می ش د. (نویسی جمله) فارسی کار کتابو  (امال  )کتاب کار فارسی "در  ایه اول و دوم بدلیپ تغییر اسامی این کت  به ص رت 
 

 

 عدم تلفیق  مان دو جلسه زمو ش :(13اصل 
 مجا  نخواهد بود.م پ  و حذی پمان استراحب بين انها تلفيق پمان دو جلسه ا

 

 توجه به رو های پنج شنبه :(14اصل 
برای طراحی و اجرای برنامه های ام پشتتتی و تربیتی اپ قبیپع فعالیب های مکمپ و ف ق  مدارس ابتدایی می توانند رو های پنجشااانبه

کب معلمان در گرو  های ام پشتی و ام پ  های ضتمن خدمب ، ارتبا  شتر  (اردوها ، باپدیدها ، فعالیب های ورپشتی و ...  )برنامه 
 با خان اد  ها ، دور  های ام پ  خان اد  و نظایر ان برنامه ریزی داشته باشند.

 

 اصل سختی و زسانی دروس :(15اصل 
 دروس در تنظیم برنامه هفتگی م رد انتظار اسب. رعایت سختی و زسانی

 

 رعایت  مان مصوب :(16اصل 
ا در جلستتتته ام پشتتتتل براا هليه  ا ه 25 در قال  شاااات و تربهتت هفتگت مدرسااااهبرنامه زمو   روپ اول هفته  5هاا تحصتتتتيلل منحصتتتترا

  ساپماندهل و اجرا می ش د.
 

 ساعات درسی قرزن :(17اصل 
می شتتت د و یک که دو ستتتاعب ان در برنامه هفتگی تنظیم  ماده درساای قرزن در پایه دوم تا شااشاام سااه ساااعت در هفته می باشااد

.در  ایه اول یابد می ستتاعب اپ ستتاعات درس قران به صتت رت تجمیعی برای تق یب روخ انی ، روان خ انی و انس با قران اختصتتا 
 نیز یک ساعب به ص رت تجمیعی خ اهد ب د.

 

 عدم تداخل در  نگ های تربیت بدنی :(18اصل 
  موجب تداخل بین پایه های دیگر نشود.گردد تا پنا تربیب بدنی در برنامه هفتگی به نح   ی برنامه ریزی 
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 برنامه هیبریدی :(19اصل 
 

در  نینو یکردیبه رو شااادنلیدر مدارس، در حال تبد یسااانت یحضاااور  تیدر کنار وضاااع هایاچندرساااانه قی، ا  طر  امرو ه زمو ش
خرد و ک چک را کنار هم قرار داد   یهایر یادگیمختلف، قطعات  یهاکه اپ رو اسب  یدیبر یه یخ دروها هیکه شب است یر یادگی

صتتت رت به یدرستتت یاپ محت ا یبخشتتت ،یدیبر یه یر یادگیرو   در .رندیبگ ادیرا  یکاملمشتتتخ  و  یام پشتتت یام پان محت اتا دانش
تا  شتت دیجزء انجام مبهصتت رت جزءمعک س، به یر یادگی قیاپ طر  یو بخشتت (نیافال ن،یانال) یرحضتت ر یصتت رت  به یبخشتت ،یحضتت ر 
 معنادار منجر ش د. یر یادگیبه  بیدرنها
 زیین نامه اجرایی مدرسه: 120ماده 

استتتتتفاد  اپ فناوری اطالعات و ارتباطات، ابزارهای تکن ل طی اطالعات و فضتتتتای مجاپی بر استتتتاس ق انین و مقررات جاری کشتتتت ر و  
     مجاپ می باشد.بخشنامه های وپارت ام پ  و  رور 

 

در کالس درس ، برای تکمیل و  پیام رسااااان شااااادو اپلیکیشاااان  تجهیزات الکترونیکیا   زمو گاران ، و شاااایزماسااااتفاده 
 می باشد. مورد انتظارتقویت فرزیند زمو ش و یادگیری 

 
 

 (بوم)برنامه ویژه مدرسه  :(20 اصل
 

و با  یتیترب یفرهنگ کردیبراستاس رو یمل یبرنامه درست13-2و  نیادی ل بنستند تح5-5راهکار یدر راستتا (ب م)مدرسته  ژ یو یبرنامه 
 یبخش یو اجرا یطراحدر سطح مدارس به اجرا در امد  و  ی رورش یها بیمهارت مح ر و بسن گستر  فعال یبر ام پ  ها دیتأک

ت اند با ت جه به خ استتب  یکه مدرستته ممعنا  نیبه ا کند. یبه مدرسااه واگرار م ، نیمع یچارچوبا   مان زمو ش را طبق ضااواب  و 
 .ندیخ د تدارک بب ژ یخا  و و یا  برنامه ها یرام نیخ د و با سنجش امکانات بالفعپ و بالق   اجتماع   یداخل یاپسنجیو ن
                 راهم مدرساااااااه ف ی، خانواده ها و اجتماع محل و عالئق دانم زمو ان ا هایزمو ش براسااااااااس ن یساااااااا   ژهیبرنامه ها امکان و نیا در
ظه ر و بروپ ابتکار  یمنعطف برا ییو همکاران در مدرسه فضا رانیفراهم اورد تا مد یبرنامه تال  دارد فرصت نیدر واقع اشود.  یم

مدرستتتته  و داشتتتتته باشتتتتند اریدر اخت یدرسااا یز یبرنامه ر و  یبرنامه درسااا یرهبر  نهیخ د در پم یحرفه ا یها یستتتتتگیعمپ ها و شتتتتا
و  یمحل نیامکانات و شرا یو عالئقشان ش د که رنا و ب  اپهای رداختن به ن پیدانش ام پ، به دل یبرا رند یادگیجذاب و  یطیمح
 کارکنان مدرسه گرفته اسب. هیکل را به خ د و یب م

 

 : اهداف برنامه بوم
 ییایجغراف ،یفرهنگ ،یر یعشا ،ییروستا ،یشهر  یپندگ نیمح یاپ تفاوت ها یناش یو محل یمنطقه ا یا هایبه ن ییپاسخگو، 

 دانش ام پان یو فرد یتجنسی ،…
 جادیداخپ و خارج اپ کالس و مدرستتتتتته و ا یام پشتتتتتت یاپ امکانات و فضتتتتتتاها یر یبا بهر  گ یر یادگی یها  یبه مح یبخشااااا تنوع 

 دانش ام پان یشاداب،  رنشا  و لذت بخش برا ییفضا
 محله یمدرسه، مدرسه برا یمحله برا؛  ان ی ر ت سعه محله و شاخ  بالندگبه عن ان مح یدر اذهان عم م مدرسه گاهیجا یارتقا 

 

 زیین نامه اجرایی مدرسه: ۸۶ماده 
روپ اول هفته تنظیم و اجرا می شتتت د.  5در تمام دور  های تحصتتتیلی ترجیحا در  (ب م)برنامه درستتتی مصتتت ب و برنامه ویژ  مدرستتته  

 .پ برنامه رسمی و برنامه های داوطلبانه و بخشی اپ ویژ  مدرسه اختصا  داردروپهای  نجشنبه عمدتا به فعالیب های خارج ا
 
 

ساعت زمو شی  2 در تدوین برنامه هفتگی ، کلیه مدارس دوره ی ابتدایی  (بوم)با عنایت به اهمیت برنامه ویژه مدرسه 
  نمایند.تنظیم و اجرا  چهارم ، پنجم و ششم های پایهدر طول هفته برای 
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 (پیشنهادی) جدول  مان بندی دروس به تفکید پایه
 

 

ویژه پایه 
 اول ابتدایی

 نوبت دوم نوبت اول
 اردیبهشب فروردین اسفند بهمن دی اذر ابان مهر

 72-80 68-71 60-67 50-59 42-49 32-41 22-31 14-21 قرآن

 104-114 95-103 81-94 67-80 54-66 40-53 27-39 1-26 فارسی

 155-175 144-154 123-143 97-122 73-96 47-72 23-46 1-22 ریاضی

 96-103 88-95 73-87 63-72 50-62 34-49 18-33 10-17 علوم تجربی

 
 

 

 دومویژه پایه 
 ابتدایی

 نوبت دوم نوبت اول
 اردیبهشب فروردین اسفند بهمن دی اذر ابان مهر

 93-107 83-92 69-82 54-68 41-53 26-40 16-25 2-15 قرآن

 88-95 84-87 76-83 62-75 48-61 36-47 22-35 10-21 آسمان هدیه

 102-114 86-100 72-85 64-71 50-62 32-48 10-30 2-9 فارسی

 90-103 82-89 70-81 64-69 54-63 38-53 22-37 12-21 علوم تجربی

 131-145 121-130 91-120 82-90 62-81 42-61 19-41 1-18 ریاضی

 
 
 

 سومویژه پایه 
 ابتدایی

 نوبت دوم نوبت اول
 اردیبهشب فروردین اسفند بهمن دی اذر ابان مهر

 112-124 104-111 91-103 76-90 67-75 43-66 16-42 2-15 قرآن

 102-110 90-101 78-89 66-77 50-65 34-49 18-33 2-17 هدیه آسمان

 114-128 106-113 86-105 71-85 56-70 41-55 25-40 10-24 فارسی

 98-112 87-97 74-86 63-73 51-62 35-50 22-34 9-21 م تجربیعلو

 133-150 115-132 97-114 79-96 61-78 43-60 25-42 7-24 ریاضی

 68-76 63-67 51-62 43-50 32-42 23-31 14-22 2-13 مطالعات اجتماعی

 
 

 چهارمویژه پایه 
 ابتدایی

 نوبت دوم نوبت اول
 اردیبهشب ردینفرو اسفند بهمن دی اذر ابان مهر

 91-98 80-90 66-79 54-65 41-53 28-40 15-27 1-14 قرآن

 115-128 109-114 93-108 76-92 56-75 40-55 22-39 8-21 آسمان هدیه

 123-140 112-122 94-111 79-93 62-78 42-61 29-41 8-28 فارسی

 111-119 103-110 83-102 67-82 47-66 37-46 15-36 1-14 علوم تجربی

 130-154 119-129 97-118 75-96 64-74 45-63 23-44 1-22 یاضیر

 89-99  84-88 71-83 56-70 41-55 28-40 19-27 1-18 مطالعات اجتماعی
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 (پیشنهادی) جدول  مان بندی دروس به تفکید پایه
 

 

 

 

 

 پنجمویژه پایه 
 ابتدایی

 نوبت دوم نوبت اول
 دیبهشبار  فروردین اسفند بهمن دی اذر ابان مهر

 96-104 83-95 67-82 52-66 44-51 29-43 15-28 1-14 قرآن

 116-128 99-115 85-98 72-84 57-71 36-56 20-35 8-19 هدیه آسمان

 134-140 121-133 106-120 89-105 69-88 47-68 25-46 8-24 فارسی

 117-129 108-116 91-107 73-90 55-72 37-54 19-36 1-18 مطالعات اجتماعی

 91-104 79-90 67-78 53-66 40-52 27-39 14-26 1-13 وم تجربیعل

 128-141 118-127 100-117 79-99 67-78 42-66 21-41 1-20 ریاضی

 
 ششمویژه پایه 
 ابتدایی

 نوبت دوم نوبت اول
 اردیبهشب فروردین اسفند بهمن دی اذر ابان مهر

 89-99 80-88 69-79 56-68 43-55 29-42 16-28 2-15 قرآن

 100-112 90-99 77-89 63-76 49-62 34-48 22-33 8-21 هدیه آسمان

 100-114 90-99 74-89 61-73 49-60 35-48 20-34 8-19 فارسی

 17-18 16 14-15 12-13 10-11 7-9 4-6 درس1-3 تفکر و پژوهش

 104-117 95-103 77-94 62-76 47-61 31-46 17-30 1-16 کارو فناوری

 113-122 105-112 90-104 71-89 55-70 39-54 20-38 7-19 مطالعات اجتماعی

 95-103 87-94 77-86 63-76 49-62 34-48 16-33 1-15 علوم تجربی

 131-144 121-130 98-120 87-97 63-86 43-62 23-42 1-22 ریاضی
 

  :ررسی برنامه هفتگیب فرزیند
 پایان فرآیند                                                                        شروع فرآیند                                                                               

 
 

 

  
 

 
 

 های تشویقی:سیاست 
  تربیتی -فتگی ت سن راهبران ام پشی ام پگارانی که برنامه هفتگی استاندارد ، تدوین و اجرا نمایند ؛  س اپ ارپیابی و بررسی برنامه هبه 
 شد. صادر خواهد فعالیت های زمو شی تخصصیساعت گواهی  4

 

 
  

 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن

   *    *   

 ستورالعمل ددقیق مطالعه 

 شورای معلمان  در

یک نسخه برنامه هفتگی حویل ت

 تربیتی –به راهبر آموزشی 
 

 10/07/1401تاریخ تا 

برنامه هفتگی توسط ررسی ب

 تربیتی -راهبر آموزشی 

تدوین کنندگان از قدیر ت

 ستانداردابرنامه هفتگی 


