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إبدأ
ساعد عائلتك على أن تكون نشطة هذا األسبوع بثالث جلسات
ممتعة:
• إشرك الجميع — أي شخص يمكن أن يقود!
• تكيَّف مع عائلتك
• شجعوا بعضكم البعض
• تحدوا أنفسكم
• ال تمارس الرياضة إذا كانت تسبب لك األلم
شارك " "family.fitمع اآلخرين:
• نشر صورة أو فيديو على وسائل التواصل االجتماعي
ووضع عليها عالمة  familyfit#أو
@familyfitnessfaithfun
• إعمل برنامج ال" "family.fitمع عائلة أخرى
مزيد من المعلومات في نهاية الكتيب

اتفاق هام قبل استخدام هذا المصدر
باستخدام هذا المصدر فإنك توافق على الشروط والبنود الموجودة في
 https://family.fit/terms-and-conditionsكما هو مفصل بالكامل على
موقعنا .هذه الشروط تحكُم استخدامك الشخصي واستخدام كل الذين يتدربون معك لهذا
المصدر يُرجى التأكد من موافقتك وجميع من يتدربون معك على هذه الشروط والبنود
بالكامل .إذا كنت ال توافق على هذه الشروط والبنود أو أي جزء منها ،يجب عدم
استخدام هذا المصدر.
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اليوم 1

اإلحماء
هرولة الخيول
قف في صف .مع يد واحدة في الهواء ،وهر ِّول حول
الغرفة .بدِّل اليد ،هر ِّول بسرعة ،و هر ِّول ببطء ،اقفز
فوق الوسائد ،وهلم جرا .إعمل خمس لفات.
https://youtu.be/HlHVHCH955M

استرح وقم بالدردشة لفترة قصيرة.
تناوبوا لطرح أسئلة ممتعة تبدأ ب «لماذا لدينا...؟ واسأل
«ما هو الهدف "الغرض" منه؟» على سبيل المثال،
اآليس كريم ،والحيوانات األليفة...

اذهب أعمق :كيف تجيب شخصا سألك ما هو الهدف من
الحياة؟
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اليوم 1

تحرك
سوبرمان

استلقي على األرض أو على حصيرة مع ذراعيك ممدودة
فوق رأسك (مثل سوبرمان) .ارفع ذراعيك وساقيك بعيدا
عن األرض على قدر استطاعتك .استمر "اثبت" لمدة ثالث
استرخ.
ثوان وبعدها
ِّ

اعمل  10عدَّات ثم استرح .كرر.

طريقة أصعب "اقس على نفسك" :زد عدد العدَّات.
https://youtu.be/3Ytnaqmsy9A
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اليوم 1

التحدي
تحدي الثنائيات

العمل في ثنائيات .شخص واحد يقوم بتمرين سوبرمان مع
تثبيت الذراعين والساقين فوق األرض بينما يقوم الشخص
اآلخر  20عدَّة من تمرين متسلقي الجبال.

طريقة أسهل "خفف عن نفسك" :استرخ وكرر تمرين
سوبرمان مع التثبيت.
"اقس على نفسك" :زيادة عدد عدَّات
طريقة أصعب
َ
تمرين متسلقي الجبال.
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اليوم 1

استكشف
اكتشاف هدفك
اقرأ يشوع  9-1:1من الكتاب المقدس.
إذا كنت بحاجة إلى الكتاب المقدس ،اذهب إلى
 https://bible.comأو قم بتحميل تطبيق الكتاب
المقدس على هاتفك.

موسى ،قائد شعب هللا ،اإلسرائيليين ،قد مات .يتم اختيار
يشوع لقيادة شعب هللا إلى األرض التي وعدهم بها هللا.
هدفه واضح لكنه كان يخشى أن يتقدم إلى المستقبل
النص الكتابي — يشوع 9- 1:1
ع ْب ِّن
َو َكانَ بَ ْع َد َم ْو ِّ
الربَّ َكلَّ َم يَشُو َ
ب أَ َّن َّ
ع ْب ِّد َّ
الر ِّ
سى َ
ت ُمو َ
ع ْبدِّي قَ ْد َماتَ  .فَاآلنَ قُ ِّم
سى َ
سى قَائِّال « ُمو َ
ون خَاد َِّم ُمو َ
نُ ٍ
ُ
ا ْعب ُْر هذَا األ ْرد َُّن أَ ْنتَ َوكُ ُّل هذَا ال َّ
ض الَّتِّي أَنَا
ب ِّإلَى األَ ْر ِّ
ش ْع ِّ
ض ٍع تَدُوسُهُ بُطُو ُن
ي ِّلبَنِّي إِّس َْرائِّيلَ .كُ َّل َم ْو ِّ
ُمعْطِّ ي َها لَ ُه ْم أَ ْ
أَ ْقدَامِّ كُ ْم لَكُ ْم أَ ْع َ
سى .مِّنَ ا ْلبَ ِّريَّ ِّة َولُ ْبنَانَ
ط ْيتُهَُ ،ك َما َكلَّ ْمتُ ُمو َ
ض ا ْلحِّ ث ِِّّيينَ ،
يع أَ ْر ِّ
هذَا ِّإلَى النَّ ْه ِّر ا ْل َك ِّب ِّ
ير نَ ْه ِّر ا ْلفُ َراتَِّ ،جمِّ ِّ
ش ْم ِّس يَكُو ُن ت ُ ْخ ُمكُ ْمَ .
ب ال َّ
ال
ير نَحْ َو َم ْغ ِّر ِّ
َوإِّلَى ا ْلبَحْ ِّر ا ْل َكبِّ ِّ
سى
يَق ُ
سا ٌن فِّي َوجْ ِّهكَ كُ َّل أَي َِّّام َحيَاتِّكَ َ .ك َما كُ ْنتُ َم َع ُمو َ
ِّف إِّ ْن َ
ُ
ال أ ْهمِّ لُكَ َو َ
أَكُو ُن َم َعكَ َ .
ش َّد ْد َوتَ َ
ال أَتْ ُركُكَ  .تَ َ
ش َّج ْع ،ألَنَّكَ أَ ْنتَ
تَ ْق ِّس ُم لِّهذَا ال َّ
ض الَّتِّي َحلَ ْفتُ آلبَائِّ ِّه ْم أَ ْن أُعْطِّ يَ ُه ْم.
ش ْع ِّ
ب األَ ْر َ
8 family fit

ش َّج ْع ِّجدًّا ِّل َك ْي تَتَ َحفَّ َ
ب ُك ِّل
ِّإنَّ َما كُ ْن ُمتَشَدِّداَ ،وتَ َ
س َ
ظ ِّل ْل َع َم ِّل َح َ
ع ْبدِّيَ .
ال َّ
ع ْن َها يَمِّينا
ال تَمِّ لْ َ
سى َ
ش ِّريعَ ِّة الَّتِّي أَ َم َركَ بِّ َها ُمو َ
ْ
ال ِّش َماال ِّل َك ْي ت ُ ْف ِّل َح َح ْيث ُ َما تَذهَبُ َ .
َو َ
ال يَب َْر ْح ِّس ْف ُر ه ِّذ ِّه
مِّن فَمِّكَ َ ،بلْ تَ ْل َه ُج فِّي ِّه نَ َهارا َولَيْالِّ ،ل َك ْي تَتَ َحفَّ َ
ش ِّري َع ِّة ْ
ال َّ
ظ
ص ِّل ُح
ب كُ ِّل َما ه َُو َم ْكتُوبٌ فِّيهِّ .أَنَّكَ حِّ ينَئِّ ٍذ ت ُ ْ
س َ
ِّل ْلعَ َم ِّل َح َ
َ
ش َّج ْع! َ
ش َّد ْد َوتَ َ
ط ِّريقَكَ َوحِّ ينَئِّ ٍذ ت ُ ْف ِّل ُح .أَ َما أَ َم ْرتُكَ ؟ تَ َ
ال ت َْرهَبْ
َو َ
الربَّ ِّإل َهكَ َم َعكَ َح ْيث ُ َما تَ ْذهَبُ ».
ال ت َْرتَعِّبْ ألَ َّن َّ

مناقشة:
ما الهدف الذي أعطاه هللا ليشوع؟ بينما كان هدف يشوع
ُمعطى له بوضوح ،قد يكون من الصعب علينا في كثير
من األحيان أن نحدد هدفنا .ما الذي قد يكون هدفا مهما
لحياتك اآلن؟
إقض بعض الوقت في صمت ،اطلب من هللا أن يكشف أو
ِّ
يؤكد هدفه لحياتك اآلن وفي المستقبل.
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اليوم 1

إلعب
الوسائد الموسيقية
ضع الوسائد على األرض في دائرة (وسادتين أقل من
عدد الناس الموجودين في الغرفة) .شخص واحد يجلس
في الوسط وعيناه مغلقة ويعزف على أداة بسيطة
(خشخاشة ،مقالة وعصا ،وهلم جرا) .الجميع يدور
"يجري" حول الدائرة ويحاول الجلوس على وسادة عندما
تتوقف الموسيقى .من ال يحصل على وسادة يصبح
الموسيقي القادم.
https://youtu.be/VaV0IT6ZcKw
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نصيحة صحية
قلِّل من استخدام التكنولوجيا «وقت
الشاشة».
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اليوم 2

اإلحماء
اتبع القائد
ضع الموسيقى المفضلة لديك ،واركض في دائرة.
شخص واحد هو القائد ويستخدم التصفيق باليد لتوصيل
التعليمات:
• تصفيق مرة واحدة  -الجميع يضع يده على
األرض
• تصفيق مرتين  -ثالثة تمارين قرفصاء
• تصفيق ثالث مرات  -الجميع يجلس على
األرض
غير القادة بعد دقيقة واحدة.
https://youtu.be/-EsQ12iNUwk

استريحوا و تحدثوا معا
كيف تشعر عندما يحافظ أحدهم على وعده؟

اذهب أعمق :كيف يكون األمر عندما يخ ِّلف "ينقض"
شخص ما الوعد؟
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اليوم 2

تحرك
سوبرمان المتضاد

استلقي على األرض أو على حصيرة مع ذراعيك ممدودة
فوق رأسك (مثل سوبرمان) .ارفع ذراعك اليمنى وساقك
اليسرى بقدر ما تستطيع .استمر "اثبت" لمدة ثالث ثوان
استرخ .كرر مع الذراع والساق المعاكسة.
وبعدها
ِّ
https://youtu.be/V7A-FI9BQCA

اعمل  10عدَّات ثم استرح .كرر.

طريقة أصعب "اقس على نفسك" :زد عدد العدَّات.
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اليوم 2

التحدي
سوبرمان مع تدحرج

يتناوب الجميع ليتدحرج في وضعية سوبرمان من جانب
واحد من الغرفة إلى آخر أثناء حمل كأس .تدحرج دون
أن تلمس يديك أو قدميك األرض .تابع على نفس الوتيرة
وأنت تبني برج من الكؤوس .اختر حجم البرج بعدد
الكؤوس التي تستخدمها.
https://youtu.be/vKGl0lRA_2s
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اليوم 2

استكشف
وعد هللا لعائلتك
اقرأ يشوع ( 9-1:1انظر اليوم األول).
ما الوعود التي قطعها هللا ليشوع ؟ أي من هذه الوعود ذو
صلة لنا اليوم؟ العديد من هذه الوعود كانت فقط ليشوع
في تلك المرحلة من التاريخ ،لكن هناك وعد وحيد لكل من
ي ؤمن بيسوع .يمكنك العثور على هذا الوعد في رومية
 . 39-38 :8اكتبه على ملصق بكلماتك الخاصة وضعه
حيث يمكنك رؤيته لتتذكره.
بينما انتم جالسون حول طاولة الطعام معا كل يوم ،تناوبوا
على مشاركة اين كان هللا كان معكم اليوم.
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اليوم 2

إلعب
النمل على قطعة خشب
الجميع يقف على «قطعة خشب» (لوح أو مقعد) .الهدف
هو عكس ترتيبك على قطعة الخشب دون أي يسقط أحد.
اعملوا معا حتى يتمكن الجميع من النجاح .اضبط مؤقت.
https://youtu.be/fIb1kkwOfGE

وحسن
"إقس على نفسك" :زد السرعة
طريقة أصعب
ِّ
َ
وقتك.
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نصيحة صحية
قلِّل من وقت استخدام الشاشة .رتِّب
وقتا «خالي من الشاشة» لجميع
أفراد األسرة ،من ضمنهم اآلباء.
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اليوم 3

اإلحماء
رتب على أنغام الموسيقى
ضع أغنية مفضلة لديك ذو ايقاع سريع .اثناء الموسيقى،
يتحرك الجميع بسرعة اللتقاط األشياء ووضعها بعيدا لمدة
أربع دقائق.
شارك نصيحة جيدة أعطاك إياها شخص ما.

إذهب أعمق  :هل تجاهلت النصيحة من أي وقت مضى
وبعدها سارت األمور بشكل سيء؟
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اليوم 3

تحرك
سوبرمان مع تثبيت

استلقي على األرض أو على حصيرة مع ذراعيك ممدودة
فوق رأسك (مثل سوبرمان) .ارفع ذراعيك وساقيك بعيدا
عن األرض على قدر استطاعتك .اثبت لمدة  10ثوان
واسترح لمدة  10ثوان.
كرر  10مرات.
https://youtu.be/LkOqaz3syu4
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اليوم 3

التحدي
تدريبات الـ "تاباتا"
االستماع إلى موسيقى الـ "تاباتا".
https://youtu.be/AmcrvuWBkpQ

قم بتمرين السوبرمان لمدة  20ثانية ،ثم استرح لمدة 10
ثوان .قم بتمرين البربيز لمدة  20ثانية ،ثم استرح لمدة
ِّ
ثوان .كرر هذه السلسلة .قم بثماني جوالت.
10
ِّ

"إقس على نفسك" :زد عدد العدَّات خالل
طريقة أصعب
َ
 20ثانية.
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اليوم 3

استكشف
وصايا هللا
اقرأ يشوع  9- 1:1مرة أخرى (انظر اليوم .)1
حدد الوصايا المختلفة التي أعطاها هللا إلى يشوع .اكتبها
على صفحات منفصلة من الورق وفرقها "وزعها" على
األرض .قُل كل واحد ٍة منها بصوت عال معا .أي وصية
ِّف على تلك
هي األكثر تحديا بالنسبة لك اآلن؟ إذهب وق ْ
الورقة ما هو التحدي بالنسبة لعائلتك؟ قف وناقش.
إعثر على عُصابة أعين للجميع .كثير من الناس يبحثون
عن هدف في حياتهم .البعض يشعر بالضياع ويشعر أنه
صب عينيك وسمِّي بعض الناس بحيث
في الظلمة .إع ُ
يكونوا معروفين لعائلتك .صلوا من أجلهم ليجدوا هدف هللا
لحياتهم.
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اليوم 3

إلعب
لعبة طاولة "مثل المونوبولي ،النرد،
السلم والثعبان"
العديد من العائالت تلعب مباريات على االنترنت .اختر
لعبة لتلعبوها معا.
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نصيحة صحية
قلِّل من وقت استخدام الشاشة .وازن
وقت الشاشة مع األنشطة البدنية
خارج المنزل.
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مزيد من المعلومات

مصطلحات
اإلحماء وهي مجموعة حركات بسيطة لتسخين العضالت ،التنفس
بشكل أعمق ،وتحسين جريان الدورة الدموية .شغِّل موسيقى مرحة
ذات وتيرة سريعة لتمارين اإلحماء إعمل مجموعة من الحركات
لمدة  5-3دقائق.
تمارين التمدد عند قيامك بتمارين التمدد بعد اإلحماء فاحتمالية
إصابتك تصبح أقل .قم بتمارين تمدد خفيفة وحافظ عليها لمدة
خمس ثوان.
يمكن رؤية الحركات على أشرطة الفيديو حتى تتمكن من تعلم
التمرين الجديد وممارسته بشكل جيد .البدء ببطء مع التركيز على
الطريقة سوف يمكنك من التحرك أسرع وأقوى في وقت الحق.
الراحة والتعافي بعد الحركة المفعمة بالنشاط .المحادثة رائعة اآلن
ارتشف بعض الماء.
التمرير إلمس شخص آخر ،وهي طريقة لتمرير التمرين لشخص
آخر يمكنك اختيار طرق مختلفة للتمرير ،على سبيل المثال،
التصفيق باليد أو التصفير .اخترع حركة بنفسك!
جولة — مجموعة كاملة من الحركات التي سيتم تكرارها.
التكرار — كم مرة سيتم تكرار الحركة في الجولة.
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مزيد من المعلومات

الويب (موقع ر
اإلنتنت) ومقاطع الفيديو
اعثر على جميع الجلسات في موقع Family.fit
تجدنا على وسائل التواصل االجتماعي هنا:

إبحث عن الفيديوهات لهذا البرنامج على قناة اليوتيوب
®family.fit YouTube

فيديو ترويجي

 family.fitخمس خطوات
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مزيد من المعلومات

البقاء عىل اتصال
نأمل أن تكون قد استمتعت بهذا الكتيب من  .family.fitوقد تم
تجميعها من قبل متطوعين من جميع أنحاء العالم.
سوف تجد جميع جلسات الـ " "family.fitعلى الموقع
.https://family.fit
الموقع يحتوي على أحدث المعلومات ،والطرق التي يمكن أن
تعطي ردود الفعل ،وهو أفضل مكان للبقاء على اتصال مع
!family.fit
إذا كنت استمتعت بهذا ،يرجى مشاركتها مع اآلخرين ،الذين قد
يرغبون بممارستها.
يتم إعطاء هذا المورد مجانا وبقصد مشاركته مع اآلخرين مجانا.
إذا كنت ترغب في تلقي  family.fitكبريد إلكتروني أسبوعي
يمكنك االشتراك هنا./https://family.fit/subscribe :
إذا ترجمت هذا إلى لغة مختلفة ،يرجى مراسلتنا عبر البريد
االلكتروني  info@family.fitحتى يمكننا مشاركته مع
اآلخرين.
شكرا لك.
فريق الـ ""family.fit
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www.family.fit
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