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برنامجي الخاص بتحّدي #وتحلو_بها_المعرفة

األسبوع األول 
من 2 إلى 8 يوليو

األسبوع الثاني 
من 9 إلى 17 يوليو

األسبوع الثالث 
من 16 إلى 22 يوليو

األسبوع الرابع 
من 23 إلى 29 يوليو

األسبوع الخامس 
من 30 يوليو إلى 5 أغسطس

األسبوع السادس 
من 6 إلى 12 أغسطس

األسبوع السابع 
من 13 إلى 19 أغسطس

األسبوع الثامن 
من 20 إلى 26 أغسطس

األسبوع التاسع 
من 27 أغسطس إلى 2 سبتمبر

األسبوع العاشر 
من 3 إلى 9 سبتمبر

ما النشاط الذي سأقوم به هذا 
األسبوع؟  تاريخ

بأي أسلوب من أساليب جودة الحياة يرتبط 
هذا النشاط؟
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تأّمل ما حولك ُكن معطاًء  ُكن نشيطاً تعّلم على الدوام ُكن اجتماعياً

هل تجد صعوبًة في الحصول على أفكارٍ لتعلّم أو القيام بأشياء جديدة ضمن تحّدي 
#وتحلو_بها_المعرفة؟ ألِق نظرًة على األنشطة التالية التي تعتمد جميعها على 

األساليب الخمسة لجودة الحياة.

كتب 3 أشياء  ا
تشعر باالمتنان لها 

كل يوم

قم بتنظيف شاطئ 
البحر أو الصحراء 

القريبة منك

إبدأ يومك 
بممارسة تمارين 

التمدد

سجّل فيديو لعرض 
تقديمي على موقع

TED Talk  أو  شاهد 
واحداً من سلسة 

RSA فيديوهات

انضم إلى موقع 
pen pal التعارف

امض وقتاً مضاعفاً 
في تناول طعام 

غدائك

قم بعمل لطيف 
عشوائياً كل يوم 
على مدى أسبوع

حدد هدفك لفترة 
الصيف- على سبيل 
المثال،  التّمكن من 

ممارسة 500 مرة من 
تمرين الضغط حتى 

نهاية شهر سبتمبر

تّعلم إحدى اللغات 
التي ال تتحدثها

أجري بحثاً عن 
شجرة عائلتك

استيقظ باكراً 
لمشاهدة شروق 

الشمس

قّدم هديًة ألحد 
األشخاص بدون 

سبب

مارس بعض 
التمارين الرياضية 
خالل مشاهدتك 

التلفاز

التحق بإحدى 
الدورات التعليمية 

الضخمة عبر 
االنترنت 

اطلب من أحد 
أفراد عائلتك الكبار 
أن يروي لك قصة 

من طفولته

اصنع شيئاً من 
المواد القابلة 

للتدوير 

نّظم حفالً ألجل 
الخير.

هل تفتقد إلى 
التجهيزات؟ ال بأس. 
حافظ على لياقتك 

البدنية من خالل 
كرسي

كتب أو صمم كتاباً  ا
وقم بطباعته

اسأل واحداً من 
جيرانك عن كيفية 

مساعدتك له

توقف مرتين أو ثالث 
مرات في اليوم عن 

النشاط الذي تقوم به 
واسأل نفسك "كيف 

أشعر اآلن؟"

قم بإعداد طعام 
العشاء لعائلتك

جّرب ممارسة 
إحدى الرياضات 
التي لم تمارسها 

من قبل 

قم بتنزيل وقراءة 
إحدى روايات 

الخيال الكالسيكي، 
التنزيل مجاني

أرسل رسالة أو بريداً 
إلكترونياً إلى شخص 

مقّرب منك لم تره 
منذ وقت طويل


