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دليل اللياقة البدنية “فيت-فايف”

ما هو دليل اللياقة البدنية “فيت-فايف

التامرين

األكل والتغذية

رشب الكميات الكافية من املاء

األكل والتغذية
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يرغب الالعبون يف تقديم أفضل ما لديهم من مستويات األداء يف جميع املسابقات. وال سبيل إىل تحقيق ذلك إال من خالل إمتالك مستويات مناسبة 
من اللياقة البدنية. اللياقة البدينة »فيت-فايف« هي خطة لألنشطة البدنية، التغذية السليمة، ورشب الكميات الكافية من املاء. إن إتباع هذه الخطة 

من شأنه تحسني حالتك الصحية ومستوى اللياقة البدينة مبا يجعلك العباً أفضل.

أهداف اللياقة البدينة “فيت-فايف”

عدد األيام يف األسبوع إجاميل كميات الفاكهة و

الخرضوات يومياً
عدد األيام يف األسبوع

ما هي اللياقة البدنية “فيت-فايف”

مامرسة التامرينتناول الطعام

5 5 5
الرشب

األوملبياد الخاص
دليل اللياقة البدنية “فيت-فايف”
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مامرسة التامرين
ميكنك أن تكون العباً أفضل من خالل إستمتاعك مبامرسة األنشطة البدنية خارج نطاق مامرستك لرياضتك املفضلة. هنالك العديد من الطرق التي ميكنك 

من خاللها إدامة نشاطك البدين. بعض التامرين ميكن أن تساعدك عىل تحسني مستوى مهاراتك التي تحتاج إليها ملامرسة رياضتك املفضلة.

هدفك مع اللياقة البدنية »فيت فايف« هو مامرسة التامرين الرياضية عىل مدار 5 أيام أسبوعياً عىل األقل!

أنواع التامرين:

الَتَحُمل القوة املرونة التوازن
األوملبياد الخاص

دليل اللياقة البدنية “فيت-فايف”



الجري ركوب الدراجات الرقص

السباحة
فصول التامرين 

الهوائية “إيروبيكس”
امليش الرسيعامليش

4 األوملبياد الخاص
دليل اللياقة البدنية “فيت-فايف”

الَتَحُمل

التََحُمل هو قدرة جسمك عىل الحركة لفرتات زمنية طويلة. التََحُمل يجعلك قادراً عىل الجري ملسافات أبعد دون توقف وأداء التامرين لفرتات زمنية 

أطول مع فرتات توقف قليلة.

حاول أداء مترين الَتَحُمل املفضل لديك ملدة 30 دقيقة يومياً عىل مدار 5 أيام يف األسبوع.
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أداء متارين الَتَحُمل يف البيت

ميكن أداء متارين الَتَحُمل يف أي مكان. قم بأداء كل مترين ملدة 30 ثانية، مع اإلسرتاحة ملدة 1 دقيقة بني كل مترين وآخر. أَكِمل 3 مرات.

للتعرف عىل متارين أكرث تقدماً، راجع بطاقات متارين لياقة الَتَحُمل!

القفز

1. إقفز إىل أعىل مع فتح الساقنَي وأرجحة الذراعني 

فوق الرأس.

2. إقفز مرة أخرى مع ضم الذراعني إىل جانبَيك 

وَضم الساقني سوياً.

2

األوملبياد الخاص
دليل اللياقة البدنية “فيت-فايف”

1 1



أداء متارين الَتَحُمل يف البيت 

لإلطالع عىل متارين أكرث تقدماً، راجع بطاقات متارين لياقة التحمل!

اللكامت الرسيعة

1 . ُضم كلتا يديك يف شكل قبضة وضعهام عىل 

صدرك. أبق املرفقني إىل األسفل عىل جانبَي 

جسمك. قف بوضعية بحيث تكون الساقان 

منفرجتان ملسافة تزيد عىل عرض الكتفني. إثن 

ركبتيك قليالً.

2. ُدر إىل جانبك األيرس. سدد لكمة بذراعك األمين 

يف هذا اإلتجاه.

3.  ُعد إىل املنتصف مع اإلبقاء عىل يديك 

مضمومتني يف وضعية القبضة أمام صدرك واملرفقني 

إىل أسفل جانبَي جسمك.

 4. اآلن ُدر إىل جانبك األمين. سدد لكمة بذراعك 

األيرس يف هذا اإلتجاه.

 1 2

3
4

6 األوملبياد الخاص
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أداء متارين التحمل يف البيت

لإلطالع عىل مزيد من التامرين األكرث تقدماً، راجع بطاقات متارين التحمل!

امليش العسكري مع أرجحة 

الذراعني.

1. امليش العسكري مع أرجحة الذراعني. إرفع 

ركبتيك إىل أعىل قدر اإلمكان. إبدأ امليش  

بوترية ثابتة.

2. ع رفع الركبة إىل أعىل، قم بأرجحة الذراع 

املعاكسة إىل األمام.

3. بَِدل الذراعني مع تبديل الساقنَي.

1 2

األوملبياد الخاص
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القوة

حاول إستكامل مجموعة كاملة من التامرين البدنية لكافة أجزاء جسمك 2-3 أيام أسبوعياً.

وزن الجسم الدمبلز األثقال

الكرات الطبية أدوات املقاومة )باند(

التمرين
األجهزة

8 األوملبياد الخاص
دليل اللياقة البدنية “فيت-فايف”

القوة هي قدرة جسمك عىل أداء العمل )الشغل(. القوة متنحك القدرة عىل القفز عالياً، الرمي ملسافات أبعد، والَعدو بشكل أرسع. 



9

أداء متارين القوة يف البيت

ميكن أداء متارين القوة يف أي مكان. قم بأداء 10 مرات من كل مترين ثم إنتقل إىل التمرين التايل. خذ فرتة زمنية من الراحة قدرها 1 دقيقة. أكمل 

3 مرات.

لإلطالع عىل مزيد من التامرين األكرث تقدماً، راجع بطاقات متارين التحمل!

رفع األرجل املستقيمه إىل أعىل

قف مرفوع الرأس. إستخدم كريس أو جدار للحفاظ عىل التوازن.. 1

إىل األمام: قم برفع رجلك إىل األمام عالياً قدر إستطاعتك. أَبق رجلك يف وضعية مستقيمة. ثم أَِعدها إىل وضعية البداية. ال تُرخ رجلك. ال تؤرجح رجلك.. 2

جانباً: إرفع رجلك ببطء إىل الجانب مع بسط أصابع القدم إىل األمام. أَبق عىل رجلك يف وضعية مستقيمة. ثم أنزلها إىل وضعية البداية. ال تُرخ رجلك. ال تؤرجح رجلك.. 3

بعد إستكامل جميع رفعات األرجل إىل أحد الجانبني، إنتقل إىل الجانب اآلخر.. 4

1 2
1 2

األوملبياد الخاص
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مترين الضغط عىل الجدار

قف يف مواجهة الجدار. ضع يديك . 1

مبسوطتني عىل الجدار عىل مستوى 

الكتفني. أَبِق عىل ذراعيك يف وضعية 

مستقيمة. يجب أن تكون قدماك وراء 

جسدك بحيث تكون يف وضعية إستناد إىل 

الجدار. قف عىل مشط القدمني )مقدمة 

القدمني(. 

إثِن ذراعيك لتقريب صدرك من الجدار. . 2

أَبِق عىل رجليك يف مكانهام. إفرد جسمك 

يف خط مستقيم.

إدفع بذراعيك يف خط مستقيم للعودة . 3

إىل وضعية البداية. تأكد من اإلبقاء 

عىل جسمك يف وضعية مستقيمة طوال 

الوقت. 

أداء متارين القوة يف البيت

1 2

لإلطالع عىل متارين أكرث تقدماً، راجع بطاقات متارين القوة!
10 األوملبياد الخاص

دليل اللياقة البدنية “فيت-فايف”



11

مترين الجلوس من وضعية اإلستلقاء 

)تقوية عضالت البطن(

أُرقد بظهرك عىل األرض. إِثِن فخذيك وركبتيك . 1

بحيث تكون قدماك منبسطتان عىل األرض. ُمد 

ذراعيك يف إتجاه ركبتيك.

إِرفع رأسك، ثم إرفع الجزء العلوي من ظهرك . 2

إىل أن تتمكن من ملس ركبتيك بيديك. حاول أن 

ترفع عظمتي الكتف الخلفيتني بالكامل من عىل 

سطح األرض.

توقف لربهة عىل هذه الوضعية، ثم اخفض . 3

ظهرك ورأسك عائداً إىل األرض ببطء. 

أداء متارين القوة يف البيت

لإلطالع عىل متارين أكرث تقدماً، راجع بطاقات متارين القوة!

1

2

األوملبياد الخاص
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املرونة

املرونة هي قدرة جسمك عىل التحرك بسهولة ويرس يف كافة اإلتجاهات. املرونة تجعل من أداء املهارات الرياضية أكرث سهولة وتساعد عىل تجنب إصابات 

العضالت واملفاصل!

حاول أداء متارين املرونة وإطالة العضالت لجميع أجزاء الجسم من 2-3 أيام عىل مدار األسبوع!

اليوجا
وضعية الثباتإطالة 

العضالت

متارين إطالة 

العضالت من الحركة

مالحظة: يجب أداء متارين إطالة العضالت من الحركة كجزء من متارين اإلحامء. يجب أداء متارين إطالة العضالت 

من الثبات كجزء من متارين التهدئة.

12 األوملبياد الخاص
دليل اللياقة البدنية “فيت-فايف”
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أداء متارين املرونة يف البيت

ميكن أداء متارين املرونة يف أي مكان قم بأداء التامرين التالية إلطالة جميع عضالت جسم بصورة رسيعة من وضعية الثبات بعد أداء متارينك 

املعتادة أو يف أيام العطالت. حافظ عىل كل واحدة من وضعيات متارين اإلطالة ملدة 30 ثانية.

لإلطالع عىل متارين اكرث تقدًما، راجع بطاقات متارين املرونة!

وضعية الطفل

إتخذ وضعية السجود عىل األرض.. 1

إِثن الفخذين. ضع ذراعيك عىل جانبي رأسك مع بقاء اليدين عىل األرض أمامك.. 2

اجلس بحيث يستند الرَدفان إىل الكعبني. 	. 

جب أن تشعر بتمدد )َشد( يف كتفيك والجزء األسفل من ظهرك.. 4

ضم الركبتني إىل الصدر

أُرقد عىل ظهرك مع مد الرجلني إىل األمام يف وضع مستقيم. . 1

إثِن ركبتك اليمنى وقربها من صدرك قدر اإلمكان. أِحط ركبتك بذراعيك واجذب رجلك إىل جسمك حتى تشعر بتمدد . 2

)شد( يف عضلة فخذك الخلفية.

أَِعد نفس التمرين مع الرجل اليرسى.. 3

تتمرين إطالة عضلة الساق الخلفية )السامنة( لة الساق الخلفية )السامنة(

قف يف مواجهة الجدار. ضع يديك عىل الجدار يف مستوى إرتفاع الكتف.. 1

ضع قدماً أمام األخرى. إِثِن املرفقني وِمل يف إتجاه الجدار.. 2

إِثِن املرفقني وِمل يف اتجاه الجدار. سوف تشعر بتمدد )شد( يف عضلتي الساقني الخلفيتني )الِسامنَتنَي(.3. 

أبِق ركبتيك مستقيمتني وفَخَذيك إىل األمام. تأكد من بقاء الكعبني عىل األرض.. 4

بَِدل قدميك وقم بتكرار التمرين.. 5

األوملبياد الخاص
دليل اللياقة البدنية “فيت-فايف”



التوازن

التوازن هو قدرة جسمك عىل عىل البقاء يف وضعية مستقيمة ومتسقة أو الحفاظ عىل السيطرة والتحكم يف حركاتك. التوازن يساعدك عىل الحفاظ 

عىل السيطرة والتحكم أثناء مامرستك للرياضة ويساعدك عىل تجنب التعرث والسقوط.

حاول أداء متارين التوازن لجميع أجزاء جسمك 2-3 أيام أسبوعياً.

اليوجا التوازن يف وضعية الثبات التوازن الحريك

14 األوملبياد الخاص
دليل اللياقة البدنية “فيت-فايف”



15

أداء متارين التوازن يف البيت

ميكن أداء متارين التوازن يف أي مكان. قم بأداء التامرين التالية للتدريب عىل التوازن. أكمل3 مجموعات.

الوقوف عىل رجل واحدة
قف عىل رجل واحدة مع فرد الذراعني إىل الجانبني. حاول البقاء عىل هذه الوضعية ملدة 

30 ثانية.

األوملبياد الخاص
دليل اللياقة البدنية “فيت-فايف”



أداء متارين التوازن يف البيت

أرجحه الرجلني

قف عىل رجل واحدة، مع أرجحه األخرى إىل األمام والخلف. ميكنك اإلتكاء بخفة عىل أي شئ للمساعدة يف حالة الرضورة. قم بأرجحة كل رجل 10  مرات عىل كل واحد من الجانبني.

16 األوملبياد الخاص
دليل اللياقة البدنية “فيت-فايف”
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أداء متارين التوازن يف البيت

 امليش عىل خط مستقيم

أَوِجد أو قم بعمل خط مستقيم عىل األرض. إمش عىل الخط ملسافة 20 خطوة. ميكنك فرد ذراعيك إىل الجانبني للمساعدة يف الحفاظ عىل التوازن.

األوملبياد الخاص
دليل اللياقة البدنية “فيت-فايف”



أداء التامرين الرياضية بهدف اإلستمتاع!

من السهولة أداء القدر املناسب من التامرين الرياضية إذا ما متت مامرستها بهدف اإلستمتاع.  فيام ييل بعض اإلرشادات لتحفيزك عىل تحقيق 

هدفك مع دليل اللياقة البدنية »فيت فايف«.

قم بأداء التامرين بصحبة صديق أو 

مجموعة من األشخاص!

اذهب يف نزهة عىل األقدام، أو 	 

الدراجات مع صديق أو أحد أفراد 

األرسة.

إَنضم إىل أحد فصول التامرين 	 

الرياضية الجامعية.

مارس تدريبات القوة مع أحد زمالء 	 

الفريق.

حاول تجربه شئ جديد!

حاول اإلنضامم إىل أحد فصول 	 

التامرين الرياضية الجامعية.

مارِس رياضة امليش أو الجري بنظام 	 

آخر غري ذلك الذي تتبعه عادًة.
تََعلم مترين جديد يف يف أحد مجاالت 	 

القوة أو املرونة.

ُقد بعض التامرين الرياضية!

تحدث إىل مدربك عام إذا كان 	 

ميكنك قيادة بعض متارين املرونة 

أو القوة.

حاول تعليم أحد أصدقائك رياضة 	 

جديدة.

تابع معدالت التحسن يف 

مستواك!

قم بتحديد هدف معني وَسجله 	 

عىل ورقة.

قم بتعليق الهدف عىل الجدار.	 

إحتفظ بسجل لتامرينك حتى 	 

تتمكن من التعرف عىل معدالت 

تقدمك.

18 األوملبياد الخاص
دليل اللياقة البدنية “فيت-فايف”



19

أداء التامرين الرياضية بهدف اإلستمتاع!

من السهولة مامرسة التامرين 5 أيام عىل مدار األسبوع. إتبع هذا النموذج من خطة التامرين لتعرف كيف أن تحقيق هدفك هو أمر سهل. 

اليوم النشاط

اإلثنني

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

األحد

مامرسة كرة قدم األوملبياد الخاص

- أداء متارين إطالة العضالت ومتارين القوة أثناء عملية اإلحامء

- امليش والجري أثناء املامرسة   

الخروج يف نزهة للميش مع صديق بعد إنتهاء وقت العمل

مامرسة متارين التوازن قبل الخلود إىل النوم

راحة

حضور فصل متارين جامعية

- إنهاء فصل التامرين الجامعية بأداء متارين إطالة العضالت  

راحة

مامرسة رياضة الدراجات يف الحديقة

الخروج يف نزهة للتمشية مع الوالدة

- أداء متارين التوازن بعد العودة من النزهة  

الوقت املستغرق

90 دقيقة

45 دقيقة

10 دقائق

60 دقيقة

30 دقيقة

35 دقيقة
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إن تناول الطعام بالطريقة السليمة هو أمر هام لصحتك وأدائك الريايض. من السهولة تناول الطعام بالطريقة السليمة حيث أن هناك العديد من 

اإلختيارات الصحية الشهية.

يجب أن يكون هدفك من نظام اللياقة البدنية »فيت فايف« هو تناول 5 مثرات من الفواكه 

والخرضوات عىل األقل يومياً! 

األكل والتغذية
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األطعمة الصحية

أنت تعرف أن الفواكه والخرضوات مهمة لصحتك، ولكن يف بعض األحيان قد يصُعب معرفة ما هي األطعمة األخرى التي يجب أن تتناولها. فيام ييل قامئة 

بجميع املجموعات الغذائية وبعض الخيارات العظيمة يف كل مجموعة:

الحبوب
األرز البني أو الخام	 

الشوفان	 

الخبز املصنوع من الحبوب الكاملة	 

املعجنات املصنوعة من الحبوب الكاملة	 

املقرمشات املصنوعة من الحبوب الكاملة	 

خبز التورتيال	 

منتجات األلبان
حليب قليل أو منزوع الدسم	 

جنب قليل الدسم, مختارات من الرشائح 	 

أو األصابع(

زبادي قليل الدسم، غري مَحىَل	 

الجنب الحلوم )القريش(	 

الفواكه
طازجة: التفاح، املوز، التوت، العنب، الكيوي، 	 

الربتقال

الفواكه املجمدة	 

الفواكه املعلبة )إخرت البدائل بدون سكر 	 

مضاف(

الفواكه املجففة: العنب املجفف )الزبيب(، املوز 	 

املجفف، املشمش

عصائر الفواكه الطبيعية بنسبة %100	 

اللحوم والبقوليات )الفول، الفاصوليا، 

اللوبيا(
صدور الدجاج	 

البيض	 

األسامك )مجمدة، طازجة أو معلبة(	 

اللحوم املفرومة )80-90% خالية من الدهون(	 

التوفو	 

املكرسات	 

زبدة املكرسات	 

البقوليات )الفول، الفاصوليا، اللوبيا(	 

الخرضوات
طازجة: أسباراجوس بروكيل ,لجزر، القرنبيط، 	 

الفول األخرض، الفلفل الرومي )األخرض

الخس والخرضوات ذات األوراق الخرضاء 	 

الداكنة

الخرضوات املجمدة	 

السالطة املعلبة يف أكياس	 

الخرضوات املعلبة	 

ماء
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تكوين طبق صحي

راقب كميات األطعمة واملأكوالت التي متأل بها طبقك. راجع صفحة الكميات املثالية.

حاول أن تَقِص تناولك للحلويات، البطاطا املقلية واملرشوبات الغازية عىل املناسبات 

الخاصة فقط.

اآلن أنت تعرف نوعية األطعمة الص حية التي يجب عليك تناولها. فيام ييل رشح لكيفية تكوين طبق صحي لوجبة كاملة أو لوجبة خفيفة.

امأل نصف طبقك بالفاكهة والخرضوات 
امأل النصف اآلخر باألطعمة 

واملأكوالت كالحبوب الكاملة، 

منتجات األلبان، والربوتني. 

زِد من كميات الفاكهة والخرضوات إىل وجباتك.

ضع يف االعتبار أن تكون الوجبات الخفيفة مكونة من عنارص صحية وقليلة دامئاً.
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الكميات املثالية

فيام ييل طريقة طريفة لتتذكر بها الكمية املثالية التي عليك تناولها يف كل مرة.  حجم الجهاز / املعدة / األداة الرياضية عىل اليسار هو تقريباً نفس 

حجم كمية الطعام املقدمة عىل اليمني.

=

=

=

1 كمية مَقَدَمة من األرز أو 

املعجنات

1 كمية مَقَدَمة من الفاكهة  1 كمية مَقَدَمة من الخرضوات

1 كمية مَقَدَمة من الخبز 1 كمية مَقَدَمة من اللحوم

1 كمية مَقَدَمة من الجنب

1 كمية مَقَدَمة من الفول 

)الفاصوليا(

بيسبول

قرص هويك

كرة جولف

1 كمية مَقَدَمة من املكرسات 1 كمية مَقَدَمة من زبدة 

املكرسات

األوملبياد الخاص
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الوجبات الصحية

أَِضف املزيد من الفاكهة والخرضوات إىل وجباتك. ميكنك زيادة القيمة الغذائية ألي وجبة من خالل إتباع املقرتحات التالية.

اإلفطار

تناول قطعة من الفاكهة مع وجبتك أو 1/2 كوب من عصري 	 

الفاكهة الطبيعي بنسبة 100%.

الخرضوات كالسبانخ، الطامطم، البصل والفلفل األخرض 	 

)الرومي( هي عنارص عالية القيمة الغذائية إذا ما أُضيفت إىل 

العجة )البيض األومليت(.

كام أن الفاكهة املقطعة واملجففة هي أيضاً عنارص عالية القيمة 	 

الغذائية إذا ما أُضيفت إىل الحبوب والشوفان. 

الغذاء

أِضف إىل شطائرك كميات كبرية من الخرضوات كالخس، 	 

.s.الطامطم، الخيار، الفلفل األخرض )الرومي(، والرباعم

َجرِب تناول التفاح، الجزر، أو الكرفس كوجبة جانبية من 	 

املقرمشات.

أَِضف بقايا األطعمة أو الخرضوات املعلبة كالبازالء والجزر إىل 	 

طبق الحساء )الشوربة(.

تناول السالطة املكونة من اختياراتك املفضلة من اللحوم، 	 

األجبان، الكثري من الخرضوات، وصوص التتبيل الذي يحتوي 

عىل الزيت كعنص أسايس.

العشاء

أِضف الخرضوات كالربوكيل، الكوسا، أو الفلفل األخرض 	 

)الرومي( إىل املعجنات.

تناول وجبة من األرز البني املقيل، اللحوم الخالية من 	 

الدهون أو األطعمة البحرية، والخرضوات.

أِضف طبقاً جانبياً من الخرضوات املطهية عىل البخار أو 	 

السالطة إىل أي وجبة تتناولها.

تناول بعض الفاكهة كحلويات صحية.	 
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مقرتحات لعمل وجبات خفيفة صحية

تناول الوجبات الخفيفة يضمن لك الحصول عىل الطاقة الكافية. من األهمية أن تحرص عىل أن تكون وجباتك الخفيفة صحية. فيام ييل بعض األفكار 

للحصول عىل وجبات خفيفة شهية تحتوي عىل كميات كبرية من الفاكهة والخرضوات. 

رشائح التفاح املغموسة يف زبدة الفول 

السوداين

زبادي قليل الدسم مع التوت جنب قليل الدسم )قريش( مع الطامطم

الجزر أو الفلفل األخرض )الرومي( 

املغموس يف الحمص

الكرفس ُمضاف إليه زبدة الفول السوداين 

والعنب املجفف )الزبيب(

األوملبياد الخاص
دليل اللياقة البدنية “فيت-فايف”



كيف ميكنك تحقيق هدفك املتعلق بالتغذية السليمة “فيت فايف” 

من السهولة تناول 5 مثرات من الفاكهة والخرضوات يف يوم واحد. إتَبع النظام الغذايئ التايل لوجباتك لتتعرف عىل سهولة تحقيق هدفك.

اإلفطار
وجبة من الحبوب الكاملة

حليب قليل / منزوع الدسم

1 *موز*

الغذاء
2 لحوم أبقار*خرضوات* حساء )شوربة( 

مقرمشات من الحبوب الكاملة

3 *فلفل أخرض )رومي(، جزر، وطامطم *مغموسة يف سائل 

تتبيل منزوع الدسم

ماء

وجبة جانبية
4 *كمية من العنب ملء اليد*

لوز

العشاء
سمك الساملون

رقائق ملفوفة لوجبة العشاء

بطاطا حلوة

5 *مزيج من الجزر، الربوكيل، القرنبيط*

ماء

وجبة خفيفة
بسكويت الشوفان

حليب قليل / منزوع الدسم

من خالل إتباع وجبات رئيسة / وجبات خفيفة صحية ميكنك تحقيق معدالت اللياقة البدنية الواردة يف دليل اللياقة البدنية “فيت فايف”! 

تناول وجباتك الرئيسة / الخفيفة املكونة من العنارص املذكورة يف هذا الدليل لتتمكن من تحديد هدفك كل يوم.

ST
A

R
T

بة
وج

 ال
ول

تنا
ن 

 م
اء

ته
الن

ا

مامرسة الرياضة أو 

أداء التامرين
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27Special Olympics
FIT 5 Guide

Xxxxxxxxx
يعترب املاء أحد أهم مصادر الطاقة الالزمة ملامرسة الرياضة واألنشطة الحياتية. إن رشب الكمية الصحيحة من املاء هو أمر هام بالنسبة لصحتك كام أنه 

يساعدك عىل تحسني معدالت أدائك الريايض. 

ليكن هدفك مع دليل اللياقة البدنية “فيت 

فايف” هو رشب 5 زجاجات من املاء يومياً.
الحجم املعياري لزجاجة املاء يجب أن ال يقل عن 600-500 

ميليلرت

رشب الكميات الكافية من املاء

يُفضل إستخدام زجاجة ماء رياضية للرشب حتى ميكنك اإللتزام مبا ورد يف دليل اللياقة البدنية “فيت فايف” من 

كميات. زجاجة املاء الرياضية ميكن إعادة تعبئتها باملاء وتبلغ سعتها 600-500 ميليلرت.
إرشادات:



عالمات اإلصابة بالجفاف

رشب املاء يساعد جسمك عىل العمل بصورة طبيعية. يفقد جسمك املاء عند الدخول إىل الحامم، أو من خالل التََعرُق أو مامرسة التامرين الرياضية أو 

حتى التنفس. ويف حالة فقدان قدر كبري من املاء دون رشب املزيد منه، فإن جسمك لن يتمكن من العمل بكفاءة. هذه الحالة تسمى بالجفاف.

هل تعلم أن اإلصابة بالجفاف 

بنسبة 1-2% من وزن جسمك 

من شأنه خفض معدالت 

أدائك الريايض؟ 

عالمات اإلصابة بالجفاف:

الشعsور بالعطش

الشعور باإلرهاق والكسل

الشعور بالصداع

جفاف الفم

يتحول لون البول إىل األصفر الداكن أو البني

28 األوملبياد الخاص
دليل اللياقة البدنية “فيت-فايف”



29

اختيارات صحية من املرشوبات

تتوافر عدة بدائل من املرشوبات، ولكن بعض تلك البدائل يَُعد صحياً عىل نحو يفوق غريها. ميكن لهذا الدليل مساعدتك عىل تحديد أفضل 

الخيارات ليبقى جسمك محتفظاً بالقدر الكايف من املاء، ومن ثم  تتمكن من الحفاظ عىل أدائك الريايض يف أفضل مستوياته.

يعترب املاء أفضل خيارات املرشوبات!

إرشب املاء بصفة يومية! إذا كنت تفضل املرشوبات ذات النكهة، ميكنك رشب املاء الفوار 

أو إضافة قطع قليلة من الفاكهة يف زجاجة املاء الخاصة بك. 

الكميات املعتدلة من الحليب قليل الدسم وعصائر الفاكهة الطبيعية بنسبة 100% هي 

أيضاً خيارات جيدة إذا ما تم تناولها بكميات قليلة.

كام أن الحليب قليل الدسم وعصائر الفاكهة الطبيعية بنسبة 100% هي خيارات جيدة مع الوجبات 

الرئيسية. إلتزم بصغر حجم الكميات املقدمة دامئاً. يجب أال تزيد الكميات عىل 3 أكواب من الحليب و 

1 كوب من العصري يومياً.

املرشوبات الغازية، مرشوبات الطاقة، واملرشوبات الرياضية ليست خيارات جيدة من 

املرشوبات.

تحتوي املرشوبات الغازية، مرشوبات الطاقة، واملرشوبات الرياضية عىل كميات زائدة من السكر مام 

يجعلك ُعرضة لزيادة الوزن. كام أن مرشوبات الطاقة واملرشوبات الغازية تحتوي عىل الكافيني. والكافيني 

مادة ال تساعد الجسم عىل الحفاظ عىل الكمية الالزمة من املاء.
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كيف تتمكن من تحقيق هدفك فيام يتعلق بالحفاظ عىل الكمية الالزمة 

من املاء يف جسدك 

الحفاظ عىل مستوى املاء يف جسمك عند الحدود الصحية هو أمر سهل إذا ما عرفت أفضل األوقات لرشب املاء! إستخدم الدليل التايل 

ملساعدتك عىل تحقيق هدفك بصفة يومية.

اإلجاميل:

5  

زجاجات ماء!

دأ
إب

اء
ته

إلن
ا

ارشب 1 زجاجة ماء عىل األقل 
كل ساعة قبل مامرسة التامرين 

الرياضية

إرشب 1 زجاجة ماء عىل األقل كل ساعة 

أثناء أثناء مامرسة لعبتك الرياضية أو 

التامرين الرياضية

ارشب 1 زجاجة ماء عىل 

األقل كل ساعة بعد مامرسة 

التامرين الرياضية

اإلفطار

إبدأ

الغذاء العشاء

ارشب املاء عىل مدار اليوم، خاصًة إذا كنت ال متارس لعبتك الرياضية أو التامرين الرياضية
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املتابعة األسبوعية للتامرين، التغذية ورشب الكميات الكافية من املاء 
أسم الالعب:
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املتابعة السنوية للتامرين الرياضية،التغذية ورشب الكميات الكافية من املاء 
 استخدم جدول املتابعة التايل ملتابعة أهدافك من دليل اللياقة البدنية »فيت فايف«. َضع عالمة عىل النجمة الربتقالية إذا كنت قد أديت التامرين الرياضية 

5 أيام يف األسبوع. َضع عالمة عىل النجمة الوردية إذا كنت قد تناولت  5 مثرات من الفاكهة / الخرضوات عىل األقل بصفة يومية عىل مدار األسبوع. ضع عالمة 

عىل النجمة الزرقاء إذا كنت قد رشبت 5 زجاجات مياه )سعة 500 مليلرت( عىل األقل بصفة يومية عىل مدار األسبوع.
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املصادر

قم بزيارة هذه املواقع املمتازة لإلطالع عىل مزيد من التامرين، التغذية الصحية ورشب الكميات الكافية من املياه! 

 NCHPAD.org
يحتوي هذا املوقع عىل العديد من املصادر املتعلقة بالصحة العامة لذوي اإلعاقات الفكرية. تتضمن هذه املصادر مقاالت، مقاطع فيديو وبرامج للتامرين الرياضية.

http://www.nchpad.org/14weeks:لإلطالع عىل برنامج متارين رياضية للمبتدئني قم بزيارة املوقع -  

http://www.nchpad.org/CRx Champion’s R لإلطالع عىل برامج التامرين الرياضية املتقدمة، راجع برنامج -  

ChooseMyPlate.org
هذا املوقع يحتوي عىل كل ما يهمك! تََعلَم أنسب حصص الكميات التي تحتاج إليها من كل مجموعة غذائية، وتتبع ما تتناوله من نوعيات األطعمة ملعرفة ما إذا كنت تتناول الطعام الصحي. ستجد روابط لوصفات صحية.

EatRight.org
يحتوي هذا املوقع أيضا عىل الكثري من املعلومات املتعلقة بالتغذية الصحية، وصفات صحية، و قسم خاص إليجاد إختصايص تغذية يف منطقتك

)“Getting Health« ،أنقر عىل العنوان بالفأرة(
جمعية القلب األمريكية لديها العديد من المصادر الَقِيمة والتي تتعلق بكيفية إتباع أساليب حياة صحية، ويتضمن ذلك مركزاً للتغذية مع كميات هائلة من َوَصفات ومقاطع فيديو ترشح َوَصفات صحية للقلب. 

)» Food & Fitness« ،أنقر العنوان بالفأرة( Diabetes.org
جمعية السكري األمريكية لديها العديد من املصادر الَقيمة ملصايب مرض السكري. وهناك أيضاً العديد من والصفات الصحية ملرىض السكري!
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تم استحداث هذا مصدر من التمويل املقدم من مؤسسة جوليسانو ، ومراكز الواليات املتحدة للسيطرة عىل األمراض 

 U27 ، تم دعم هذا املورد من خالل رقم اتفاقية املنحة أو التعاون .Herbalife & Finish line  ، والوقاية منها

DD001156 ، الذي تم متويله من قبل مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها. محتوياتها هي وحدها مسؤولية املؤلفني 

وال متثل بالرضورة وجهات النظر الرسمية ملراكز مكافحة األمراض والوقاية منها أو وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية.


