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إبدأ
ساعد عائلتك عىل أن تكون نشطة داخل أو خارج هذا األسبوع
مع ثالث جلسات ممتعة:
• رأشك الجميع — أي شخص يمكن أن يقود!
َّ
تكيف مع عائلتك
•
• شجعوا بعضكم البعض
ّ
• تحدوا أنفسكم
• ال تمارس الرياضة إذا كانت تسبب لك األلم
شارك " "family.fitمع اآلخرين:
ر
االجتماع وضع
انش صورة أو فيديو عىل وسائل التواصل
•
ي
عليها عالمة  familyfit#أو @familyfitnessfaithfun
• إعمل برنامج ال" "family.fitمع عائلة أخرى
يوجد المزيد من المعلومات ف نهاية الكتيب

اتفاق هام قبل استخدام هذا المصدر

باستخدام هذا المصدر فإنك توافق عىل ر
الشوط والبنود الموجودة يف
 https://family.fit/terms-and-conditionsكما هو مفصل بالكامل عىل
ُ
موقعنا .هذه ر
الشخص واستخدام كل الذين يتدربون معك
الشوط تحكم استخدامك
ي
ر
رج التأكد من موافقتك وجميع من يتدربون معك عىل هذه الشوط
لهذا المصدر ُي ى
والبنود بالكامل .إذا كنت ال توافق عىل هذه ر
الشوط والبنود أو أي جزء منها ،يجب
عدم استخدام هذا المصدر.
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اليوم األول

اإلحماء

الركض عىل الحمم الساخنة

ر
انتشوا حول مساحة معينة يف الغرفة واختاروا قائدا.
عندما يقول القائد «الحمم الساخنة» يركض الجميع يف
المكان فورا وبأشع ما يمكن .ثم عندما يقول القائد
«توقف» ينتقل الجميع اىل وضعية تمرين القرفصاء،
كرروا ى
حت يتعب الجميع.
https://youtu.be/dCWo_H0vpGg

ثم ى
اسثيحوا وتحدثوا معا
ماذا تريد لعيد ميالدك القادم؟

اذهب أعمق :ما هو الفرق بي أن تحتاج شيئا أو أن
تريد الحصول عليه؟
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اليوم األول

تحرك

تمرين القرفصاء بحركة بطيئة

 Family.fitهو عن المرح ،ولكن التقنية الصحيحة مهمة
جدا!
َّ
التاىل:
أكمل خمس عدات من تمرين القرفصاء عىل النحو ي
ثوان للثول إىل أدن مستوى ممكن
• خذ خمس ٍ
ثوان
• اثبت لمدة ثالث ٍ
• ثم قف بشعة يف ثانية واحدة
ى
واسثح حسب الحاجة.
أكمل ثالث مجموعات.
https://youtu.be/YhNxDUgBA7c

طريقة أسهل "خفف عن نفسك" :قم بتمرين القرفصاء عىل
كرس منخفض.
ي
َّ
طريقة أصعب "إقس عىل نفسك" :زد العدات إىل سبع من
تمرين القرفصاء يف كل مجموعة.
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اليوم األول

التحدي
البي ربي
وعاء من تمرين ر
يكتب كل فرد من أفراد األشة أو يرسم حاجة شخصية
للصالة عىل قطعة من الورق ويضعها يف وعاء .ثم تناوبوا
عال ولكن
الختيار حاجة للصالة لها واقرأوها
ٍ
بصوت ٍ
َّ
يجب أن يكمل الجميع سبع عدات من تمرين البثبث قبل
يصىل شخص من أجل تلك الحاجة.
أن
ي
استمروا ى
حت تتم الصالة لجميع اإلحتياجات ويقوم

الجميع بتمرين البثبث.

https://youtu.be/KPQeqh96Iec
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اليوم األول

استكشف
هللا يعلم احتياجاتنا
اقرأ ى
مت 8-5 :6من الكتاب المقدس.
إذا كنت بحاجة إىل الكتاب المقدس ،اذهب إىل
 https://bible.comأو قم بتحميل تطبيق الكتاب
المقدس عىل هاتفك.

يؤكد يسوع عىل أهمية التواصل مع اآلب الذي هو أبانا
نصىل ويعطينا مثال
السماوي المحب .يعلمنا كيف
ي
لنتبعه.
النص الكتان المقدس — ى
مت15-5 :6
َ َ ىَ َ َّ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َّ
َ َ ْ
ي ،ف ِإن ُه ْم ُي ِح ُّبون أن
« 5ومت صليت فال تكن كالمر ِائ
ْ
َْ
َ َ َ َ َّ
ُي َص ُّلوا َقائم َ
َ
ي ِ يف ال َم َج ِام ِع و ِ يف زوايا الشو ِار ِعِ ،ل يك
ِِ
ول َل ُك ْم :إ َّن ُه ْم َقد ْ
اس َت ْو َفواْ
َي ْظ َه ُروا ل َّلناسَ .ا ْل َح َّق َأ ُق ُ
ِ
ِ
َ َ ِ َّ َ ْ َ َ َ ىَ َ َّ ْ َ ِ َ ْ ُ ْ َ
ْ َ َ
َأ ْج َر ُه ْ
.
خد ِعك
م
ىل
إ
ل
خ
اد
ف
ت
ي
ل
ص
ت
م
ف
ت
ن
أ
ا
م
أ
و
6
م
ِ
َ َ َ َّ
َ ْ
ْ َ َِ
ََ َ
َ
َوأغ ِل ْق َب َابكَ ،و َص ِّل ِإىل أ ِبيك ال ِذي ِ يف الخف ِاء .فأ ُبوك
َّ
َ
ْ َ َ
َ ُ ُّ َ
َ
ال ِذي َي َرى ِ يف الخف ِاء ُي َج ِازيك َعال ِن َيةَ 7 .و ِحين َما ت َصلون
َ ُ
ُ ُّ َ َ َّ ُ َ ْ
َ ُ َ
َ َّ
ْ َ َ
اطال كاأل َم ِم ،ف ِإن ُه ْم َيظنون أنه ِبك ر َث ِة
ال تك ِّر ُروا الكال َم َب
ِ
َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ
َ َّ َ ُ
َ َ ََ َ
اب ل ُه ْم 8 .فال تتش َّ َب ُهوا ِب ِه ْم .ألن أ َباك ْم
كال ِمهم يستج
ََُِْ َ َ ْ َ ُ َ َْ َْ َ َ ْ َ ْ ُ
َ َ ُّ َ ْ ُْ
ُ
يعلم ما تحتاجون ِإلي ِه قبل أن تسألوه« 9 .فصلوا أنتم
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َ
َ َ َ َّ
الس َم َ
هك َذاَ :أ َب َانا َّال ِذي ف َّ
س
د
ق
ت
ي
ل
،
ات
او
ِ
ِ
َ ْ ِ َي َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ ِ َ َ
ْ َ
َ
اس ُمكِ 10.ليأ ِت ملكوتكِ .لتكن م ِشيئتك كما ِ يف
َّ َ َ َ َ َ َ
ُ َ َ َ ََ َ َ
األ ْ
ض 11.خ ى ْ َثنا كفافنا أ ْع ِطنا
ر
السماء كذلك عىل
ْ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ْ َ َ ُ ُ ََِ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ
ْ
اليوم 12 .واغ ِفر لنا ذنوبنا كما نغ ِفر نحن أيضا
َ
َ
َ
َ ُْ َْ
ُْ ْ َ َ َ
ي ِإل ْيناَ 13 .وال تد ِخلنا ِ يف ت ْج ِر َب ٍةِ ،لك ْن ن ِّجنا ِم َن
ِللمذ ِنب
ََ
رِّ ِّ ِ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
الش ِير .ألن لك الملك ،والقوة ،والمجدِ ،إىل األب ِد.
ْ َ ُ َ
َ َ
َ َّ ُ ْ َ َ ُ
َّ
آم َ
اس زال ِت ِه ْمَ ،يغ ِف ْر لك ْم أ ْيضا
ي 14.ف ِإنه ِإن غف ْرت ْم ِللن
ِ
ِ
َُ ُ
َ َ ْ َ
َ ْ َْ َْ
َّ
ُّ
َّ
ُ
َ
ُ
اس زال ِت ِهم ،ال
أب ْوكم َ ُالس َم ِ
اويَ 15 َ .وِإ َن ُلم تغ ِفروا ِللن ِ
ُ
ْ
َيغ ِف ْر لك ْم أ ُبوك ْم أيضا زال ِتك ْم.
كرس ويرفع يديه عاليا ،مصليا
يقف شخص واحد عىل
ي
اله أنت عظيم وأنا هنا اليوم ألعبدك".
ٍ
بصوت ٍ
عال " ي
ليصىل نفس الصالة لكن
ينحت شخص آخر ويركع
و
ي
ي
بصمت.
يف هذه اآليات يتحدث يسوع عن طرق مختلفة للصالة.
كيف تساعد اآلية  8عىل فهم الصالة؟
التكلم مع هللا :تحدثوا معا عن "حاجة" كل شخص
اقض
منكم اليوم ثم اذهب إىل غرفتك وأغلق الباب و ِ
صالة صامتة ،طالبا من أباك السماوي
بعض الوقت يف
ٍ
تسديد هذه اإلحتياجات.
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اليوم األول

إلعب

ما الوقت اآلن يا سيد ذئب؟
يقف شخص واحد _السيد ذئب_ يف زاوية ما ويدير
ظهره لالعبي اآلخرين .بينما يقف اآلخرون عند خط
البداية ويرصخون «ما الوقت يا سيد ذئب؟» يجيب
السيد ذئب برقم من  ،12-1عىل سبيل المثال «إنها
الساعة الثانية» .فيأخذ الالعبي خطوتي نحو السيد
ذئب .يواصلون طرح السؤال واتخاذ خطوات ى
حت يجيب
الذئب« ،حان وقت العشاء» .ثم يحاول جميع الالعبي
الرجوع إىل خط البداية قبل أن يمسك بهم الذئب .تناوبوا
لتكونوا السيد ذئب.
https://youtu.be/imTVo9zQPJA
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نصيحة صحية
تناول الطعام بشكل جيد
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الثان
اليوم
ي

اإلحماء

تمرين "الجانكيارد" تمارين مع رشيك لك.
يجلس شخص واحد عىل األرض ويضع الساقي إىل
األمام والذراعي إىل الجانب ،يقفز اآلخر فوق الذراع
والساقي والذراع الثانية .يقفز الجميع لجولتي ومن ثم
يتم تغيث األماكن ى
حت يحصل الجميع عىل فرصة ليقفزوا
ويقوموا بالتمرين
https://youtu.be/jglSsNnFVys

ثم ى
اسثيحوا وتحدثوا معا
هل تعرف معت اسمك ،أو لماذا اختار والديك هذا
االسم؟

ى
الت تسمع أن اسم هللا
ه الطرق ي
اذهب أعمق :ما ي
حثم أو ال ُي ى
ُي ى
حثم يف مجتمعك؟
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الثان
اليوم
ي

تحرك

القرفصاء مع رشيك

قف يف مواجهة رشيكك ،امسكوا بأذرع بعضكم البعض
وقوموا بتمرين القرفصاء معا .قوموا بعمل ثالث جوالت
َّ
من  10عدات.
https://youtu.be/-j7rGXwfEp4

طريقة أسهل "خفف عن نفسك" :أكمل ثالث
َّ
عدات من تمرين القرفصاء.
ثمان
مجموعات من
ي
َّ
طريقة أصعب " َ
إقس عىل نفسك" :زد العدات إىل 15

يف كل جولة.
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الثان
اليوم
ي

التحدي
 10 ،15، 20و 5
يىل:
ابدأ بـ « ،»high fiveثم قم بما ي

•
•
•
•

َّ
 20عدة من تمرين مفاصل القفز
ّ
 15عدة من تمرين الدفع لألسفل
ّ
 10عدات من تمرين الضغط
َّ
 5عدات من تمرين القرفصاء

انه بـ «.»high five
ي

قم بثالث جوالت بدون ى
اسثاحة بينهم.

طريقة أصعب " َ
إقس عىل نفسك" :زد عدد الجوالت.
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الثان
اليوم
ي

استكشف
هللا وحده وحده يعلم ما هو االفضل
اقرأ ى
مت. 15- 9 :6
يركز النصف األول من المصلي عىل هللا:
• اسم هللا — كيف يمكننا أن نحافظ عىل اسم
هللا مقدسا ونكرمه يف حياتنا؟
• ملكوت هللا — صف بعض األشياء الجيدة
ى
ى
الت تعكس
الت تحدث يف مجتمعك أو العالم ،ي
ي
قلب هللا.
• مشيئة هللا — تحدث حول ما قد يريد هللا
القيام به من خالل عائلتك هذا األسبوع.
التكلم مع هللا :أمسكوا أيدي بعضكم البعض يف دائرة
فيما تسألون هللا معا لمساعدتكم أن تحققوا مشيئته
انه الصالة بقراءة اآليات  9و  ،10مع إضافة حركات
و ي
لتمثل «االسم»« ،المملكة» و «اإلرادة».
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الثان
اليوم
ي

إلعب

الذاكرة التسلسلية
يقف الجميع مقابل القائد ،بينما يفكر القائد بثالثة
تمرينات بتسلسل (عىل سبيل المثال ،مفاصل القفز
" ،"jumping jacksالدفع إىل األسفل "،"lunges
هرولة " .)"joggingيوضح القائد تسلسل الحركات بينما
يحاول اآلخرون بالقيام بالحركات بالتسلسل الصحيح يف
أشع وقت ممكن .وأول من يكمل التسلسل بشكل
التاىل.
صحيح يصبح القائد ي
https://youtu.be/376m0LNpsxk
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نصيحة صحية
تناول الطعام بشكل جيد
حاول تناول المزيد من الخرصوات
والفواكه .ى
اخث اللون والتنوع للطعام
 من األخرص الداكن ،األصفر،تقاىل ،واألحمر.
ى
الث ي
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اليوم الثالث

اإلحماء

ارقص واجمد

ى
الموسيق اإليقاعية ولثقص الجميع ويحركوا
ضع بعض
ى
أجسادهم ثم تناوبوا إليقاف الموسيق .يجمد الجميع
َّ
ى
الموسيق ويقوموا بعمل  10عدات من
عندما تتوقف
ى
تنحت وتلمس ركبتك بيدك
لج الشعة "
تمرين مث ى ي
ي
المعاكسة -اليد اليشى للركبة اليمت"-
كرر ى
حت يتعب الجميع.
https://youtu.be/m2robkaZS3I

ثم ى
اسثيحوا وتحدثوا معا
ما هو الطعام الوحيد الذي يمكن أن تستمتع بأكله كل يوم
لبقية حياتك؟

اذهب أعمق :ماذا تحتاج أجسادنا كل يوم؟
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اليوم الثالث

تحرك

القرفصاء مع أوزان

من المهم إضافة وزن إىل تمرين القرفصاء إذا كنت
تستطيع .احملوا حقيبة ظهر ،زجاجة مياه كبثة ،أو ى
حت
َّ
عدات من تمرين القرفصاء.
طفل صغث ،وأكملوا 10
شجعوا بعضكم البعض! وقوموا بعمل ثالث جوالت.

َّ
طريقة أسهل "خفف عن نفسك" :قم بـِ  5عدات من
تمرين القرفصاء يف كل جولة
َّ
طريقة أصعب " َ
إقس عىل نفسك" :زد العدات إىل 15
من تمرين القرفصاء كل جولة.
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اليوم الثالث

التحدي

ّ
سابق وصىل
مشية الدب — ر
امش ووجهك لألسفل مع قدميك
ي
ويديك عىل األرض.
مشية السلطعون — ر
امش ووجهك لألعىل مع قدميك
ي
ويديك عىل األرض.
ِّ
شكل فريقي ر
واعث عىل مؤقت .عند «انطلق» ،ر
يمش
ي
عث
شخص واحد من كل فريق بطريقة مشية الدب ى
َّ
الغرفة إىل قطعة من الورق ،ليقوم بـِ  10عدات من
ر
سء يحتاج أن
تمرين الدفع لألسفل .ثم يقوم برسم ي
تصىل من أجله العائلة عىل الورقة ،ويعود مشيا بطريقة
ي
ى
.
السلطعون استمروا حت يرسم كل شخص ثالث صور
ّ
للصالة .أي الفريقي هو الفائز؟ صلوا معا من أجل
ى
الت تم رسمها.
االحتياجات ي
https://youtu.be/Srr1c7BQ2gA

َّ
عدات تمرين الدفع لألسفل حسب الحاجة.
زد أو قلل
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اليوم الثالث

استكشف
اسأل هللا َّ
عما تحتاج إليه
اقرأ ى
مت. 15- 9 :6
يف هذه الصالة ،هناك أربعة طلبات محددة يشجعنا
يسوع عىل تقديمها.
ّ
يعت كال منهم يف حياتك.
تحدث عما ي
واجمع أربعة أشياء يف مثلك لتذكثك بهذه الصلوات
تصىل.
واستعملها عندما
ي
ينه يسوع الصالة بتذكث قوي وهو
التكلم مع هللا  :ي
مغفرة اآلخرين .هل هناك شخص يجب أن تسامحه
اليوم؟ ركز عىل هذا يف صالتك _
بصوت
بصمت أو معا
ٍ
ٍ
عال.
ٍ
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اليوم الثالث

إلعب

ُ
قم بإعادتها مرة أخرى
قف مقابل رشيكك .احد ر
الشيكي هو ' 'Aواآلخر '.'B
يلمس الالعب  Aالالعب ( Bعىل سبيل المثال ،لمس
الكتف) .يكرر الالعب  Bالحركة ويزيد عليها حركة
جديدة لالعب  ،Aمثال :لمس الكتف والنقر عىل الرأس
استمر ف إضافة الحركات ى
حت يخش أحد الالعبي عندما
ي
ال يتذكر التسلسل بشكل صحيح.
https://youtu.be/PQU5eDUzHTg

التعلم بالخية :
كيف كان شعورك خالل هذه اللعبة؟ هل بدت اللعبة
مثل االنتقام من رشيكك ؟
هل هناك شخص ما ،ما زلت بحاجة إىل مسامحته؟
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نصيحة لآلباء واألمهات
حافظوا عىل اإليجابية ،ايجاد روتي
معي ومحاولة الحصول عىل بعض
الوقت الفردي مع كل طفل عندما
تستطيع يساعدك عىل إدارة سلوك
أطفالك ومشاعرك تجاههم.
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المزيد من المعلومات

مصطلحات
وه مجموعة حركات بسيطة لتسخي العضالت ،ومساعدتك
اإلحماء ي
ِّ
عىل التنفس بشكل أعمق ،وتحسي جريان الدورة الدموية شغل
ى
موسيق مرحة ذات وتثة شيعة 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 عىل ر
أشطة الفيديو ى
حت تتمكن من تعلم
التمرين الجديد وممارسته بشكل جيد .ابدأ ببطء مع ى
الثكث عىل
الطريقة لتتمكن من التحرك أشع وأقوى يف وقت الحق.

الراحة والتعاف بعد الحركة المفعمة بالنشاط .المحادثة رائعة اآلن وال
تنش أن ترتشف بعض الماء.
وه طريقة لتمرير التمرين لشخص آخر
التمرير إلمس شخص آخر  ،ي
يمكنك اختيار طرق مختلفة للتمرير ،عىل سبيل المثال ،التصفيق باليد
أو التصفث .ابتكر حركة بنفسك!
ى
الت سيتم تكرارها.
الجولة — مجموعة كاملة من الحركات ي
التكرار — كم مرة سيتم تكرار الحركة يف الجولة.
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المزيد من المعلومات

الويب (موقع ى
اإلنثنت) ومقاطع الفيديو
ر
اعث عىل جميع الجلسات يف موقع Family.fit
االجتماع هنا:
تجدنا عىل وسائل التواصل
ي

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

فيديو ترويجي

 family.fitخمس خطوات
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المزيد من المعلومات

البقاء عىل اتصال
نأمل أن تكون قد استمتعت بهذا الكتيب من  .family.fitوقد تم
تجميعها من قبل متطوعي من جميع أنحاء العالم.
سوف تجد جميع جلسات الـ " "family.fitعىل الموقع
.https://family.fit
ى
الت يمكنك أن
الموقع يحتوي عىل أحدث المعلومات ،والطرق ي
تعط تقييمات ،وهو أفضل مكان للبقاء عىل اتصال مع
ي
!family.fit
يرج مشاركته مع اآلخرين،
إذا كنت استمتعت بهذا الكتيب ،ى
الذين قد يرغبون بممارسته.
يتم إعطاء هذا الكتيب مجانا بقصد مشاركته مع اآلخرين مجانا.
ى
ى
أسبوع يمكنك
ون
تلق  family.fitى
كثيد إلكث ي
ي
إذا كنت ترغب يف ي
ى
االشثاك هنا./https://family.fit/subscribe :
الثيد
إذا ترجمت هذا إىل لغة مختلفة ،ى
عث ى
يرج مراسلتنا ى
ى
االلكثون  info@family.fitى
حت يمكننا مشاركته مع اآلخرين.
ي
شكرا لك.
فريق الـ ""family.fit
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www.family.fit
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