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إبدأ
ساعد عائلتك على أن تكون نشطة داخل أو خارج هذا األسبوع مع
ثالث جلسات ممتعة:
• أشرك الجميع — أي شخص يمكن أن يقود!
• تكيَّف مع عائلتك
• شجعوا بعضكم البعض
• تحدّوا أنفسكم
• ال تمارس الرياضة إذا كانت تسبب لك األلم
شارك " "family.fitمع اآلخرين:
• انشر صورة أو فيديو على وسائل التواصل االجتماعي وضع
عليها عالمة  familyfit#أو
@familyfitnessfaithfun
• إعمل برنامج ال" "family.fitمع عائلة أخرى
يوجد المزيد 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 األول

اإلحماء
اتبع القائد

يكون شخص واحد هو القائد لكل جولة .ابدأ بالجري
في األرجاء .يقول القائد اسم والعائلة يجب أن تتحرك
على حسب االسم :اربكهم.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

السيد "بطيء"  -تحرك ببطء
السيد "مندفع"  -تحرك بسرعة
حرك جسمك كله
السيد "جيلي" ّ ِّ -
السيد "فوضوي"  -تحرك إلى الخلف
السيد "مرتد"  -افقز باألرجاء
السيد "صغير"  -انحن وحافظ على حركتك
السيد "قوي" -تحرك وأظهر عضالتك
السيد "طويل"  -تمدد وتحرك
السيد "دغدغة"  -حرك ذراعيك على شكل موجة
السيد "سعيد"  -تحرك وابتسم

https://youtu.be/CIhcURJ-KvI

ثم استريحوا و تحدثوا معا ً
كيف تستعد للزوار القادمين إلى منزلك؟

اذهب أعمق :لماذا تقوم بهذه االستعدادات؟
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اليوم األول

تحرك

تمرين الثابت

ضع اليدين والقدمين على األرض مع الحفاظ على جسمك
كله مستقيم كوضعية تمرين الثابت.
عِّم" وزنك على مرفقيك.
ر ّكِّز "د ّ

اثبت لمدة  20ثانية واسترح بعدها .كرر ثالث مرات
أخرى

"إقس على نفسك" :ب ّدِّل بين اليدين
طريقة أصعب
َ
والمرفقين بطريقة سلسة.

6 family fit

اليوم األول

التحدي

الثابت على شكل سلطعون
انقسموا الى فريقين .ثم عيِّّن مسافة حوالي خمسة أمتار في
أنحاء الغرفة أو الفناء الخلفي وضع عالمة عليها .ويقوم
عضو واحد من كل فريق بوضعية الثابت في زوايا
الغرفة .عند كلمة انطلق يختلطون مع بعضهم ويذهبوا إلى
األماكن المعلَّمة بشكل جانبي وهم محافظين على وضعية
الثابت .استمر مع الشخص التالي في كل فريق حتى
االنتهاء.
https://youtu.be/6rilHyfVUAc

الذهاب أكثر صعوبة :اجعل الجولة أطول.
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اليوم األول

استكشف
توقع مجيء يسوع
اقرأ مرقس 11-1:1من الكتاب المقدس.
إذا كنت بحاجة إلى الكتاب المقدس ،اذهب إلى
 https://bible.comأو قم بتحميل تطبيق الكتاب
المقدس على هاتفك.

هناك أربعة سجالت لحياة يسوع في العهد الجديد .هذه هي
بداية الرحلة عبر قصة مرقس بينما نستكشف نحن «من
هو هذا الرجل يسوع؟» .يؤكد كالم مرقس االفتتاحي على
نقطتي بداية أساسيتين:
 .1يسوع هو المسيح (الموعود من هللا).
 .2هذه أخبار جيدة
النص الكتابي — مرقس11-1 :1
ِّيح اب ِّْن هللاَِّ ،ك َما ه َُو َم ْكتُوبٌ فِّي
بَ ْد ُء إِّ ْن ِّجي ِّل يَسُو َ
ع ا ْل َمس ِّ
األَ ْنبِّيَاءِّ :
ئ َ
ط ِّريقَكَ
ام َوجْ ِّهكَ َمالَكِّي ،الَّذِّي يُ َه ِّيّ ُ
«هَا أَنَا أ ُ ْر ِّس ُل أَ َم َ
خ فِّي ا ْلبَ ِّ ّريَّةِّ :أَ ِّعدُّوا َ
الربّ ِّ،
ط ِّريقَ َّ
ص ْوتُ َ
قُدَّا َمكَ َ .
ص ِّ
ار ٍ
صنَعُوا سُبُلَهُ ُم ْستَقِّي َمةً»
ا ْ
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َكانَ يُو َح َّنا يُ َع ِّ ّم ُد فِّي ا ْل َب ِّ ّريَّ ِّة َو َي ْك ِّر ُز ِّب َم ْع ُمو ِّديَّ ِّة الت َّ ْو َب ِّة ِّل َم ْغف َِّر ِّة
ا ْل َخ َ
ِّيم
ور َ
ورةِّ ا ْليَ ُهو ِّديَّ ِّة َوأَ ْه ُل أ ُ ُ
طايَاَ .وخ ََر َج إِّلَ ْي ِّه َجمِّ ي ُع كُ َ
شل َ
َوا ْعتَ َمدُوا َجمِّ يعُ ُه ْم مِّ ْنهُ فِّي نَ ْه ِّر األ ُ ْرد ُِّّنُ ،م ْعت َِّرفِّينَ بِّ َخ َ
طايَاهُ ْم.
اإل ِّب ِّلَ ،ومِّ ْن َ
طقَةً ْ
علَى َح ْق َو ْيهِّ،
مِّن ِّج ْل ٍد َ
َو َكانَ يُو َحنَّا َي ْل َب ُ
س َو َب َر ِّ
س ًال بَ ِّ ّريًّاَ .و َكانَ يَ ْك ِّر ُز قَائ ًِّال« :يَأْتِّي بَ ْعدِّي
َويَأْكُ ُل َج َرادًا َو َ
ع َ
ُور
ِّي َوأَ ُح َّل سُي َ
َم ْن ه َُو أَ ْق َوى مِّ نِّّي ،الَّذِّي لَسْتُ أَ ْه ًال أَ ْن أَ ْن َحن َ
وح
س ُي َع ِّ ّم ُدكُ ْم ِّب ُّ
حِّ ذَا ِّئهِّ .أَنَا َ
ع َّم ْدتُكُ ْم ِّبا ْل َماءِّ َ ،وأَ َّما ه َُو فَ َ
الر ِّ
ا ْلقُد ُِّس».
َاص َرةِّ ا ْل َجلِّي ِّل َوا ْعتَ َم َد ْ
ع ْ
مِّن
َوفِّي تِّ ْلكَ األَي َِّّام َجا َء يَسُو ُ
مِّن ن ِّ
صا ِّع ٌد مِّنَ ا ْل َماءِّ َرأَى
يُو َحنَّا فِّي األ ُ ْرد ُِّّنَ .و ِّل ْل َو ْق ِّ
ت َوه َُو َ
ت قَ ِّد ا ْن َ
علَ ْيهَِّ .و َكانَ
س َم َاوا ِّ
ال َّ
شقَّتْ َ ،و ُّ
َاز ًال َ
الرو َح مِّ ثْ َل َح َما َم ٍة ن ِّ
َّ
ْ
َ
س َم َاواتِّ« :أ ْنتَ ا ْبنِّي ال َح ِّبيبُ الذِّي ِّب ِّه
ص ْوتٌ مِّنَ ال َّ
َ
تُ
سُ ِّر ْر ».

مناقشة:
اقرأ اآليات الثالث األولى .واختر شخصا ً واحدا ً ليؤقت تحدي
لمدة دقيقة واحدة باستخدام الهاتف أو الساعة .وليرفع اآلخرون
أيديهم عندما يعتقدون أن دقيقة واحدة قد مضت .من كان
األقرب إلى الـ  60ثانية؟ التنبؤ بالمستقبل صعب أخبرنا
إشعياء أن المسيح قادم قبل  700سنة من مجيئه
ماذا يقول هذا عن المسيح؟
التكلم مع هللا :تناوبوا للصالة من أجل بعضكم البعض،
ولتشكروا الرب ألنه يعرف المستقبل لكل شخص.
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اليوم األول

إلعب

كلمات عن مواضيع سريعة
اجلسوا في دائرة ثم حددوا مواضيع مثل "مدن ،بلدان،
أسماء ،أو كائنات" .شخص من العائلة يردد الحروف
األبجدية في رأسه حتى يقول له شخص آخر توقف.
ثم تناوبوا على قول كلمة حول هذه المواضيع بشرط أن
تبدأ الكلمة بالحرف المختار بأسرع ما يمكن .استمروا
حتى ال يتمكن أحدهم من التفكير بكلمة ،ثم ابدأوا جولة
جديدة .قوموا بتنويع المواضيع في كل جولة.
وإن أحببت ،اجعلها كمنافسة.

10 family fit

نصيحة صحية
احصل على قسطٍ كافٍ من النوم كل
يوم.
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اليوم الثاني

اإلحماء

امسك الذيل
ليرتدي الجميع وشاح أو منشفة صغيرة كالـ 'ذيل' ويضعوه
في الجزء الخلفي من سروالهم .والهدف هنا هو جمع أكبر
عدد ممكن من الذيول ،مع حماية "ذيلك" .إذا فقدت
"ذيلك" ,قم بخمس عدَّات من تمرين الضغط وواصل
اللعبة .اقضوا وقتا ً ممتعاً.
https://youtu.be/J8zlZBxJM4o

ثم استريحوا و تحدثوا معا ً
ما هي أفضل هدية تلقيتها؟

لشخص ما؟
اذهب أعمق :كيف تختار الهدية المناسبة
ٍ
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اليوم الثاني

تحرك

تمرين الثابت مع صعود ونزول

ابدأ في وضعية الثابت على مرفقيك وأصابع قدميك حيث
يكون جسمك في خط مستقيم .قم بتحويل وزنك واضغط
ألعلى حتى تكون مدعوما ً على يديك  -اليد اليسرى ثم اليد
اليمنى .ثم عد إلى المرفقين.
اعمل  10عدَّات ثم استرح .اعملوا جولتين.
https://youtu.be/91uewFI_Ly4

طريقة أسهل "خفف عن نفسك" :حافظ على نفس
الوضعية ولكن على ركبتيك (بدال من أصابع قدميك) أو
على كرسي.
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اليوم الثاني

التحدي

تحدي الضحك مع تمرين الثابت
يتبادل أفراد العائلة األدوار للقيام بتمرين الثابت مع توقيت
التمرين بساعة أو بهاتف.
بينما يحاول األفراد اآلخرين الذين ال يقومون بالتمرين
صنع وجوه فكاهية إلضحاكهم.
الشخص الذي يبقى بوضعية الثابت ألطول وقت يفوز.

https://youtu.be/w8i3cG8gCrM

"إقس على نفسك" :قم بجولة أخرى
طريقة أصعب
َ
وحاول تحسين وقتك.
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اليوم الثاني

استكشف
إعالن مجيء يسوع
اقرأ مرقس.8-4 :1

كان يوحنا قريبا ً ليسوع ما الذي جعله يبرز؟ ماذا كانت
رسالته؟
أعلن يوحنا أن يسوع سيأتي مع هبة الروح القدس.
ف كيف يساعدنا الروح القدس على عيش حياتنا؟
التكلم مع هللا :اعثروا على بطانية ،واجلسوا معا ً ولفوا
البطانية حولكم .مثل هكذا يحيط بكم الروح القدس كل يوم.
اشكر يسوع على هديته لنا.
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اليوم الثاني

إلعب

أرني الطريق
العمل مع شريك .ليكن فردا ً معصوب العينين ومعه كرة
بينما الثاني يحمل دلوا ً أو ما يشبهه.
في الجولة األولى ،لدى الشخص المعصوب العينين ثالث
محاوالت لرمي الكرة في الدلو دون معرفة مكانها .ضع
الدلو على بعد مترين.
في الجولة الثانية ،يمسك األول الدلو بينما يحاول الشخص
المعصوب العينين أن يرمي الكرة في الدلو .يمكن للشريك
أن يعطي توجيهات مثل« ،أنا هنا» أو «من هذه الجهة».
ثم بادلوا األدوار.
https://youtu.be/eD05N9sjuXo

مناقشة:
هل كنت قادرا على تسجيل هدف في الدلو دون مساعدة
شريكك؟ لماذا كان األمر أسهل في المرة الثانية؟
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نصيحة صحية
احصل على قسطٍ كافٍ من النوم كل
يوم.
واجعلها عادة يومية  -اذهب إلى
الفراش واستيقظ في نفس الوقت كل
يوم.
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اليوم الثالث

اإلحماء

عربة اليد والدودة
امش لـ  10أمتار ثم بادلوا
عربة اليد :اعمل مع شريكِّ .
األماكن.
الدودة  :اثني جسمك عند الوسط وضع يديك على األرض.
ثم مد يديك بعيدا ً عن قدميك حتى تكون في وضعية تمرين
الثابت مع ظهر مستقيم .ثم قرب قدميك إلى يديك بقدر
المستطاع.
كرر لمسافة  10أمتار .قم بثالث جوالت،
https://youtu.be/tVYGRLFQqLA

ثم استريحوا و تحدثوا معا ً
تحدث عن بعض اإلعالنات التي سمعت أشخاصا ً
«مهمين» يعلنوها.

اذهب أعمق  :كيف يغير «من يقوم باإلعالن» طريقة
سماعك للرسالة؟
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اليوم الثالث

تحرك

تمرين الثابت مع شريك

اعملوا في ثنائيات .انتقل إلى وضعية الثابت بمقابل
شريكك ،شخص واحد في كل ثنائي سيكون المرآة
وسيحتاج إلى تقليد كل شيء يفعله اآلخر .اقضوا وقتا ً
ممتعاً.
https://youtu.be/FGj0seDO2QM

طريقة أسهل "خفف عن نفسك"  :عد إلى تمرين الثابت
من اليوم األول أو الثاني من هذا اإلسبوع

19 family fit

اليوم الثالث

التحدي

ثابت التيك تاك تو

ارسم مخطط لعبة تيك تاك تو على قطعة من الورق
واجلب أقالم تعليم لكل شخص ليستخدمها .ثم العب التيك
تاك تو مع شريك مقابل لك وأنتم في وضعية الثابت،
فيلعب هو فيما تحافظ أنت على ثبات وضعيتك.
https://youtu.be/N5VeQKSEFNU

"إقس على نفسك" :ليلعب الفائزون من
'طريقة أصعب
َ
كل لعبة مع بعضهم البعض.
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اليوم الثالث

استكشف
تأكيد مجيء يسوع
اقرأ مرقس.11-1 :1
ِّ ّ
وزع األدوار في القصة :الراوي ،أشعياء ،يوحنا ،وهللا.
إقرأ مرقس 11-1 :1مرة أخرى .وأضف األزياء إذا كنت
تريد.
تخيل أنك كنت هناك في ذلك اليوم عندما أكد هللا مجيء
يسوع وتحدَّث عما كنت قد رأيت ،سمعت ،وشعرت.
ما الذي جعل هذه اللحظة مميزة جداً؟
التكلم مع هللا :س ِّ ّم شخص داخل الدائرة الكبيرة للعائلة
يحتاج إلى معرفة هذا الخبر السار عن يسوع .هل يمكنك
أن تكون صوت أشعياء أو يوحنا أو هللا لهم في هذا
األسبوع؟
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اليوم الثالث

إلعب

مشية المستنقع
اعثر على شريك واحصل على قطعتين من الورق.
تظاهر بأن األرض مستنقع وقطع الورق هي األرض
الجافة الوحيدة .يضع أحد الشريكين األوراق على األرض
ويحركها ليساعد الشخص اآلخر على التحرك عبر
المستنقع.
بادلوا األماكن وأوصلوا الشخص اآلخر الى بر األمان.
https://youtu.be/DhTSEEasV48
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نصيحة صحية
احصل على قسطٍ كافٍ من النوم كل
يوم.
وأزل األجهزة اإللكترونية من غرفة
النوم.
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المزيد من المعلومات

مصطلحات
اإلحماء وهي مجموعة حركات بسيطة لتسخين العضالت ،ومساعدتك
على التنفس بشكل أعمق ،وتحسين جريان الدورة الدموية شغِّّل موسيقى
مرحة ذات وتيرة سريعة لتمارين اإلحماء وإعمل 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 .ابدأ ببطء مع التركيز على الطريقة لتتمكن
من التحرك أسرع وأقوى في وقت الحق.
الراحة والتعافي بعد الحركة المفعمة بالنشاط .المحادثة رائعة اآلن وال
تنسى أن ترتشف بعض الماء.
التمرير إلمس شخص آخر  ،وهي طريقة لتمرير التمرين لشخص آخر
يمكنك اختيار طرق مختلفة للتمرير ،على سبيل المثال ،التصفيق باليد أو
التصفير .ابتكر حركة بنفسك!
الجولة — مجموعة كاملة من الحركات التي سيتم تكرارها.
التكرار — كم مرة سيتم تكرار الحركة في الجولة.
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المزيد من المعلومات

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

لمزيد من الفيديوهات لل " "family fitيمكنك ايجادنا على
اليوتيوب على القناة التالية ®family.fit YouTube

فيديو ترويجي

 family.fitخمس خطوات
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المزيد من المعلومات

البقاء على 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 يمكنك أن
تعطي تقييمات ،وهو أفضل مكان للبقاء على اتصال مع
!family.fit
إذا كنت استمتعت بهذا الكتيب ،يرجى مشاركته مع اآلخرين ،الذين
قد يرغبون بممارسته.
يتم إعطاء هذا الكتيب مجانا ً وبقصد مشاركته مع اآلخرين مجاناً.
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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