
 

ADVANCED BACK TRAINING_URDU.DOCX 

Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 

 

 گائیڈ ایکسرسائزکالس  ٹریننگ ایڈوانسڈ بیک

 اس مضمون کا مواد ترجمہ شدہ نسخہ ہے، اور اس حوالے سے چینی نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔

 

 تعارف

کا امکان رہتا ہے کہ یہ بڑھے اور دائمی درد  کروایا جائے تو، اسکمر کا درد ایک عام کیفیت ہے۔ اگر اس کا مناسب عالج نہ 

کی صورت اختیار کر جائے۔ اور اس لیے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنی کمر کا ٹھیک سے خیال رکھے۔ کمر درد کے 

نیم، ٹرانسورس موثر طریقہء ہائے عالج میں سے ورزش کے ذریعے معالجہ ہے، جس میں شامل ہیں: ملٹیفوڈس، سیکرم، پیری

 ایبڈومینل مسل، پیوبک سمفسس

 

I. سٹریچنگ اور پشت کی لچکداری ورزشیں 

مناسب سٹریچنگ ورزشیں اور پشت کی لچکداری ورزشیں پٹھوں اور جوڑ کے درد میں راحت دے سکتی ہیں، اور اس کے 

 ساتھ ساتھ جوڑوں کی حرکت کی رینج کو بہتر بنا سکتی ہیں۔

 

II. سٹرینتھ ٹریننگ 

موزوں ٹریننگ جسم کو بہت فوائد فراہم کر سکتی ہیں، بشمول یہ پٹھوں کی مضبوطی کے لیے تقویت فراہم کرتی ہیں، وزن کی 

پٹھے کی تقویت میں بڑھوتری التی ہیں، پٹھے کی ساخت میں بہتری ال سکتے ہیں، اور ہڈی کے نمکیات کی کثافت میں بہتری 

 التی ہے۔

 

III.  کی ورزشیںپشت کی مضبوطی 

کو بہتر بنا سکتی ہے اور درد سے نجات دے مشق پشت کے جوڑوں کی مضبوطی موزوں گہرے پشتی پٹھے کے سکڑاؤ کی 

 سکتی ہے۔

 

IV. فِٹ بال ٹریننگ 

یے سے ان مریضوں کی معاونت کے ل 1965فِٹ بال، جس کو سوئس بال بھی کہا جاتا ہے، اسے سویڈن کے نفسیات دان 

ہتر بنانا ہے، کمر درد کم کرنا ہے اور اپنے جسمانی ریفلیکسز میں بہتری النی ہے۔ جن کو توازن ب استعمال کر رہے ہیں

 نفسیاست دانوں نے کمر درد کے عالج کے لیے فِٹ بال کو شامل کر رکھا ہے۔

ے فِٹ بال "ڈائنامک ِسٹنگ" کی وکالت کرتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ، جب فِٹ بال پر بیٹھے ہوں تو، جسم پُرسکون نہیں ہوتا ہ

اپنی پوزیشن بدلتے ہیں تاکہ بال پر بیٹھنے کے لیے اپنا توازن  عمدہ طور پرجب کہ کمر، کولہے اور گھٹنے، وغیرہ مسلسل 

ر پشت کے او گردش کو بہتر بنانے میں معاون ہےیہ چھوٹی ترتیب ریڑھ کی ہڈی میں ڈسکوں میں خون کی  برقرار رکھ سکیں۔

یہ پھٹے کو مضبوطی اور بیٹھنے کے پوسچر پر بیٹھے ہوئے ری باؤنڈ محسوس ہو تو  ۔ اگر ِفٹ بالپٹھوں کو تقویت دیتی ہے

 میں مدد دیتا ہے۔
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 وارم اپ ورزشیں

 گردن

اپنا سر آہستگی سے دائیں طرف  .1

کریں حتٰی کہ آپ کو گردن کی بائیں 

، کھنچاؤ محسوس ہو قدرےجانب 

سیکنڈز تک یہ پوزیشن برقرار  10

 رکھیں۔

پھر آہستگی سے اپنا سر بائیں جانب  .2

کریں حتٰی کہ آپ کو گردن کی دائیں 

، محسوس ہو کھنچاؤ قدرےجانب 

سیکنڈز تک یہ پوزیشن برقرار  10

 رکھیں۔ 

اپنا سر آہستگی سے نیچے الئیں حتٰی  .3

کہ آپ کو گردن کی پچھلی طرف 

 10محسوس ہو،  کھنچاؤ قدرے

سیکنڈز کے لیے یہ پوزیشن برقرار 

 رکھیں۔

 

 

 کندھے اور اوپری پشت

اپنا دایاں بازو سیدھا رکھیں اور اپنے  .1

طور پر سینے کے سامنے افقی 

دائیں کہنی  رکھیں، اپنی بانہہ کو اپنی

پر سختی سے رکھیں، اور اپنے 

سینے پر دباؤ ڈالیں حتٰی کہ آپ کے 

کندے میں قدرے کھنچاؤ محسوس 

سیکنڈز کے لیے یہ پوزیشن  10ہو، 

 برقرار رکھیں۔

 پھر اپنے بائیں بازو کو پھیالئیں۔ .2

دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں پر  .3

مرتبہ انہیں  10رکھیں، آہستگی سے 

مرتبہ  10آگے کو موڑیں اور پھر 

پچھلی جانب لے جائیں۔ اپنے کندھے 

کے جوڑوں کو بڑے پیمانے پر 

 گھمانے کی کوشش کریں۔
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 پوسٹیرئیر بازو )ٹرائیسیپس(

بلند کریں اور اپنے دائیں  ہاتھوں کو .1

سکیپوال کے قریب گردن کے پیچھے 

رکھیں، اپنے بائیں بازو کے ساتھ 

دائیں کہنی کو بائیں طرف الئیں حتٰی 

کہ آپ کے دائیں بازو میں قدرے 

 10کھنچاؤ محسوس ہونے لگے، 

سیکنڈز تھ اس حالت کو برقرار 

رکھیں۔ پھر اپنے بائیں بازو کو پھیال 

 لیں۔

مرتبہ  3ٹریچنگ کا عمل درج باال س .2

 کریں۔

نوٹ کر لیں کہ آپ کی گردن آگے  .3

کو بہت زیادہ جھکی ہوئی نہیں ہونی 

 چاہیے۔

 

 

 سینہ اور بازو

جسم کی پچھلی طرف کو اپنے  .1

ہاتھوں کو باہم باندھ لیں جب کہ 

ہتھیلیاں باہر کے رخ پر ہوں، دونوں 

بازو اٹھائیں حتٰی کہ آپ کے سینے 

کھنچاؤ آ  اور بازوؤں میں قدرے

سیکنڈز کے لیے یہی  10جائے، 

 .حالت رہنے دیں۔

مرتبہ  3درج باال سٹریچنگ کا عمل  .2

 کریں۔

 

 

 اوپری کمر

ہاتھوں کو اس طرح باہم باندھ لیں کہ  .1

ہتھیلیوں کا رخ سامنے کی طرف ہو، 

دونوں ہاتھوں کو آگے کی طرف 

دھکیلیں حتٰی کہ آپ کی کی اوپری 

ہو، کمر میں قدرے کھنچاؤ محسوس 

سیکنڈز کے لیے یہی حالت  10

 برقرار رکھیں۔

مرتبہ  3درج باال سٹریچنگ کا عمل  .2

 کریں۔
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 اوپری کمر اور بازو

کرسی پر بیٹھیں، جسم کو سیدھا  .1

رکھیں، ہاتھوں کو آپس میں باندھ لیں 

اور ہتھیلیوں کا رخ اوپر کی طرف 

دونوں ہاتھوں کو اوپر پھیالئیں ہو، 

ر اور حتٰی کہ آپ کی اوپری کم

بازوؤں میں قدرے کھنچاؤ محسوس 

 سیکنڈز کے لیے رکیں۔ 10ہو، 

مرتبہ  3درج باال سٹریچنگ کا عمل  .2

  کریں۔

 

 

 بانہیں

اپنی اوپر اشارہ کرتی انگلیوں کی  .1

پوروں سے اپنے بائیں بازو کو 

سیدھا کریں، اپنے دائیں ہاتھ کی 

ہتھیلی کے سامنے والے حصے سے 

کی طرف اپنی بائیں ہتھیلی پر جسم 

رخ کر کے دباؤ لگائیں حتٰی کہ آپ 

کی بانہہ میں قدرے کھنچاؤ محسوس 

سیکنڈز کے لیے اسی حالت  10ہو، 

 میں رکیں۔

اپنی نیچے اشارہ کرتی انگلیوں کی  .2

پوروں سے اپنے بائیں بازو کو 

سیدھا کریں، اپنے دائیں ہاتھ کی 

ہتھیلی کے سامنے کے رخ سے 

کی اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر جسم 

طرف رخ کر کے دباؤ ڈالیں حتٰی کہ 

آپ کی بانہہ میں قدرے کھنچاؤ 

سیکنڈز کے لیے  10محسوس ہو، 

 اس حالت پر رکیں۔

 3درج باال سٹریچنگ کے عمل کو  .3

 مرتبہ دہرائیں۔

نوٹ: اپنی انگلی کی پوروں پر قوت  .4

  سے زور نہ لگائیں۔
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  کمر کی اطراف

اپنے پاؤں کو قدرے فاصلے پر رکھ  .1

ڑے ہوں، اپنا دایاں بازو بلند کر کھ

کریں، اپنے بائیں بازو کو پہلو میں 

جھولنے دیں، اپنے جسم کو آہستگی 

سے بائیں طرف حرکت دیں حتٰی کہ 

آپ کی دائیں ٹانگ کا ایک رخ قدرے 

سیکنڈز تک توقف  10کھنچ جائے، 

 کریں۔

 پھر اپنے بائیں پہلو کو سٹریچ کریں۔ .2

ہ مرتب 3درج باال سٹریچنگ کا عمل  .3

  دہرائیں۔

 

 

 زیریں کمر

کرسی پر بیٹھیں، اپنی رانوں کو  .1

دونوں ہاتھوں سے تھام لیں اور آگے 

کو جھکیں حتٰی کہ آپ کو کمر کی 

نچلی طرف قدرے کھنچاؤ محسوس 

سیکنڈز کے لیے توقف  10ہو، 

 کریں۔

مرتبہ  3درج باال سٹریچنگ کا عمل  .2

 دہرائیں۔

 

 

 مڑنا

ٹھیک کرسی پر بیٹھیں، اپنے آپ کو  .1

طرح بٹھانے کے لیے اپنے دائیں 

ہاتھ سے کرسی کے کنارے کو تھام 

لیں، پھر دائیں طرف آہستگی سے 

مڑیں یہاں تک کہ آپ کو اپنی کمر 

کی بائیں طرف قدرے کھنچاؤ 

سیکنڈز کے لیے  10محسوس ہو، 

 توقف کریں۔

پھر اپنی کمر کی دائیں طرف کو  .2

 پھیالئیں۔

ہ مرتب 3درج باال سٹریچنگ کا عمل  .3

 دہرائیں۔
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 پچھلی رانیں

کرسی پر بیٹھیں، اپنی بائیں ٹانگ کو  .1

سیدھا کریں، ٹخنے اوپری رخ ہوں، 

اپنے جسم کو آگے کی طرف 

جھکائی اور رخ آپ کے اپنے بائیں 

ٹخنے کی طرف ہو اال یہ کہ آپ کو 

اپنی ران کے پیچھے قدرے کھنچاؤ 

سیکنڈز کے لیے  10محسوس ہو، 

 توقف کریں۔

 دائیں ران کو پھیالئیں۔پھر اپنی  .2

مرتبہ  3درج باال سٹریچنگ کا عمل  .3

 دہرائیں۔

 

 اگلی رانیں

کرسی کی پچھلی طرف کھڑے ہوں،  .1

اپنے دائیں ہاتھ سے کرسی کی پشت 

کو تھام لیں، اپنے بائیں ہاتھ سے 

اپنے دائیں پاؤں کو اس طرح کولہے 

کی پشت تک اٹھائیں کہ آپ کو اپنے 

سو س ہو دائیں ران میں کھنچاؤ مح

سیکنڈز کے لیے توقف  10جائے،

 کریں۔

 پھر اپنی بائیں ران کو پھیالئیں۔ .2

مرتبہ  3درج باال سٹریچنگ کا عمل  .3

 دہرائیں۔

 

 انٹیرئیر رانیں 

اپنے دونوں ہاتھوں سے کرسی کی  .1

پشت کو تھام لیں، اپنی ٹانگوں کو 

تقریباً دو کندھوں کی چوڑائی تک 

طرف  پھیالئیں، آہستگی سے بائیں

حرکت کریں اور اپنے بائیں گھٹنے 

کو جھکائیں حتٰی کہ آپ کو اپنی 

دائیں ران کے اندر کی طرف ہلکا 

سیکنڈز کے  10کھنچاؤ محسوس ہو، 

 لیے رکیں۔

 پھر اپنی بائیں ران کو پھیالئیں۔ .2

 3درج باال سٹریچنگ کے عمل کو  .3

 مرتبہ دہرائیں۔
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 کولہا

کرسی پر بیٹھیں، دونوں ہاتھوں سے  .1

یں ران کو تھامیں اور اپنی دائ

اٹھائیں، آہستگی سے اسے اپنے 

سینے کی طرف کھینچیں یہاں تک 

کہ آپ کے کولہے قدرے کھنچاؤ 

سیکنڈز کے لیے  10محسوس کریں، 

 توقف کریں۔

 پھر اپنے بائیں کولہے کو پھیالئیں۔ .2

درج باال سٹریچنگ کے عمل کو تین  .3

 مرتبہ دہرائیں۔

 

 پنڈلیاں

ہاتھوں کرسی کی پشت کو دونوں  .1

سے تھامیں، دونوں گھٹنوں سے ایک 

آگے کی طرف حرکت دیں، بائیں 

ٹانگ کو آگے بڑھائیں اور اپنے 

گھٹنے کو جھکا لیں، قدم بڑھائیں اور 

اپنی دائیں ٹانگ کو پیچھے کی 

طرف سیدھا کر لیں، دونوں پاؤں 

کے تلوے آگے کے رخ ہوں اور 

زمین سے لگے ہوں یہاں تک کہ آپ 

میں قدرے کھنچاؤ  کی دائیں پندلی

سیکنڈز کے لیے  10محسوس ہو، 

 یہی حالت برقرار رکھیں۔

 پھر اپنی بائیں پنڈلی کو پھیالئیں۔ .2

درج باال سٹریچنگ کے عمل کو تین  .3

 مرتبہ دہرائیں۔

 

 

 پشتی کمر کے پھیالؤ کی ورزش

نرم میٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں، 

زمین پر آگے کو جھکیں اور اپنی پشتی 

 10بافتوں کو آگے بڑھائیں، کمر کی 

مرتبہ اسے  5سیکنڈز کے لیے رکیں، 

  دہرائیں۔
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 پشتی کمر کی لچک کے لیے ورزشیں

نرم میٹ پر چاروں یعنی ہاتھوں اور پاؤں 

کو ٹیک لیں، اپنی کمر کو اوپری رخ پر 

 10، پھر فرش کی طرف جھکیں، کریں

 مرتبہ اسے دہرائیں۔

ٹانگوں اپنی پشت کے بل لیٹ جائیں، اپنی 

 10کو جھکا لیں، بائیں اور دائیں جھولیں، 

 مرتبہ اسے دہرائیں۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پٹھے کی مضبوطی کی ورزشیں

چاروں یعنی ہاتھوں اور پاؤں کو نرم 

میٹ پر ٹیک دیں، اپنے دائیں بازو کو 

آگے کی طرف سیدھا کر کے بڑھائیں، 

سیکنڈز توقف کریں اور پُرسکون ہو  5

مرتبہ دہرائیں، اور  10جائیں، اسے 

درج باال عمل کو بائیں بازو کی مدد 

   مرتبہ دہرائیں۔  10سے 
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و نرم چاروں یعنی ہاتھوں اور پاؤں ک

میٹ پر ٹیک دیں، اپنی بائیں ٹانگ کو 

پیچھے کی طرف سیدھا کر کے 

سیکنڈز توقف کریں اور  5بڑھائیں، 

مرتبہ  10پُرسکون ہو جائیں، اسے 

دہرائیں، پھر اپنی دائیں ٹانگ کو 

پیچھے کی طرف لے جائیں اور درج 

 مرتبہ دہرائیں۔ 10باال عمل کو 

 

اپنی پشت کے بل لیٹ جائیں، اپنی 

انگوں کو جھکائیں، اپنے پیٹ کو ٹ

قدرے سکیڑیں، اپنے گھٹنوں کی مدد 

سے ایک نرم گیند کو گرفت میں 

رکھیں، پھر اپنے کولہے کو اوپر 

سیکنڈز توقف کریں، اور  5اٹھائیں، 

 مرتبہ دہرائیں۔ 10اسے 

 

چاروں یعنی ہاتھوں اور پاؤں کو فرش 

پر ٹیک دیں، اپنے دائیں ہاتھ میں دائیں 

طرف کو ایک ڈمبل اٹھائیں،  بیرونی

 5اپنے جسم کو دائیں طرف گھمائیں۔ 

 10سیکنڈز توقف کریں، اور اسے 

مرتبہ دہرائیں۔ پھر اسے بدلیں اور اپنے 

بائیں ہاتھ میں بائیں بیرونی طرف کو 

ایک ڈمبل اٹھائیں، اور درج باال عمل 

 مرتبہ دہرائیں۔ 10کو 
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 پشتی کمر کی مضبوطی کے لیے ورزشیں

کھڑے ہوتے ہوئے، اپنے پیٹ کو قدرے سکیڑیں، اپنی بائیں 

سیکنڈز توقف  5ڈگری پر اٹھائیں،  30ٹانگ اوپر کی طرف 

مرتبہ دہرائیں۔ پھر اپنی دائیں ٹانگ  10کریں، اور اسے 

 مرتبہ دہرائیں۔ 10اٹھائیں اور اس عمل کو 

 

کھڑے ہوتے ہوئے، اپنے پیٹ کو قدرے سکیڑیں، اپنی بائیں 

سیکنڈز  5ڈگری پر اٹھائیں،  10و پیچھے کی طرف ٹانگ ک

مرتبہ دہرائیں۔ پھر درج باال  10توقف کریں، اور اسے 

  مرتبہ دہرائیں۔ 10حرکت کو اپنی دائیں ٹانگ کی مدد سے 

 

کھڑے ہوتے ہوئے، اپنے پیٹ کو قدرے سکیڑیں، اپنی دائیں 

سیکنڈز  5ڈگری پر اٹھائیں،  30ٹانگ کو آگے کی طرف 

مرتبہ دہرائیں۔ پھر درج باال  10ریں، اور اسے توقف ک

 مرتبہ دہرائیں۔ 10حرکت کو اپنی بائیں ٹانگ کی مدد سے 

 

کھڑے ہوتے ہوئے، اپنے پیٹ کو قدرے سکیڑیں، اپنے 

 30دونوں ہاتھ  اوپر اٹھائیں، اپنی دائیں ٹانگ باہر کی طرف 

مرتبہ  10سیکنڈز توقف کریں، اور اسے  5ڈگری پر اٹھائیں، 

 10دہرائیں۔ پھر اپنی بائیں ٹانگ کی مدد سے اس عمل کو 

 مرتبہ دہرائیں۔
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کھڑے ہوتے ہوئے، اپنے پیٹ کو قدرے سکیڑیں، اپنے 

دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھا لیں، اپنی بائیں ٹانگ کو آگے کی 

سیکنڈز توقف کریں، اور اسے  5ڈگری پر اٹھائیں،  30طرف 

ٹانگ کی مدد سے اس عمل مرتبہ دہرائیں۔ پھر اپنی دائیں  10

 کو دہرائیں۔

 

کھڑے ہوتے ہوئے، اپنے پیٹ کو قدرے سکیڑیں، اپنے 

 10دونوں ہاتھو اٹھائیں، اپنی بائیں ٹانگ کو پیچھےکی طرف 

مرتبہ  10سیکنڈز توقف کریں، اور اسے  5ڈگری پر اٹھائیں، 

دہرائیں۔ پھر درج باال حرکت کو دائیں ٹانگ کی مدد سے 

 دہرائیں۔
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 فِٹ بال ورزشیں

فِٹ بال پر بیٹھیں، اپنے پیٹ کو قدرے 

سکیڑیں، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں، اپنی 

قوت ثقل کے مرکز کو آگے اور پیچھے 

کی طرف لے جائیں، پھر آہستگی سے 

 10بال پر بیٹھ جائیں، اس عمل کو 

 مرتبہ دہرائیں۔

 

نرم میٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں، 

ہاتھوں کو ِفٹ بال  آہستگی سے دونوں

پر رکھ کر دبائیں، اپنے پیٹ کو قدرے 

سکیڑیں، دونوں ہاتھوں سے بال کو 

آگے بڑھائیں۔ اپنی کمر کے خم کو 

برقرار رکھنے اور اپنے پیٹ کو قدرے 

سکیڑے رکھنے پر توجہ دیں، اس عمل 

 مرتبہ دہرائیں۔ 10کو 
 

فِٹ بال پر اپنے سینے کے بل لیٹ 

ہاتھوں کو سہارے جائیں، اپنے دونوں 

کے لیے نرم میٹ پر ٹکائیں، پہلے اپنی 

بائیں ٹانگ کو خم دیں پھر اسے پیچھے 

 5کی جانب کر کے سیدھا کریں، 

سیکنڈز کے لیے توقف کریں اور اس 

مرتبہ دہرائیں۔ پھر اپنی  10عمل کو 

مرتبہ  10دائیں ٹانگ کی مدد سے اسے 

 دہرائیں۔

 

جائیں، اپنی پشت کے بل فِٹ بال پر لیٹ 

یٹ سہارے کے لیے اپنے دونوں نرم م

پر ٹکائیں، اپنی بائیں ٹانگ کو سیدھا 

کریں اور پھر اسے افقی طور پر 

سیکنڈز  5پیچھے کی طرف اٹھائیں، 

کے لیے توقف کریں اور اس عمل کو 

مرتبہ دہرائیں۔ پھر اپنی دائیں ٹانگ  10

 مرتبہ دہرائیں۔ 10کی مدد سے اسے 
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ٹ بال پر لیٹ اپنے سینے کے بل فِ 

جائیں، اپنی ٹانگوں کو قدرے فاصلے 

پر رکھیں، توازن برقرار رکھیں، اپنے 

پیٹ کو قدرے سکیڑیں، اپنے دائیں بازو 

کو سیدھا کریں اور اور اسے آگے کو 

سیکنڈز کے لیے توقف  5بڑھائیں، 

مرتبہ  10کریں اور اس عمل کو 

دہرائیں۔ پھر اپنے بائیں بازو کی مدد 

 مرتبہ دہرائیں۔ 10کو سے اس ورزش 

 

اپنے سینے کے بل فِٹ بال پر لیٹ 

جائیں، اپنی ٹانگوں کو قدرے فاصلے 

پر رکھیں، توازن برقرار رکھیں، اپنے 

پیٹ کو قدرے سکیڑیں، اپنے دائیں بازو 

کو اس طرح سیدھا کریں کہ آپ کے 

دائیں ہاتھ میں ڈمبل ہو اور اور اس پہلو 

کے لیے سیکنڈز  5میں اٹھا کر رکھیں، 

مرتبہ  10توقف کریں اور اس عمل کو 

دہرائیں۔ پھر اس ورزش کو اپنے بائیں 

 مرتبہ دہرائیں۔ 10بازو کی مدد سے 

 

اپنی پشت کے بل لیٹ جائیں، اپنی 

ٹانگیں فِٹ بال پر رکھیں، اپنے ہاتھوں 

کو سر پر رکھیں، اپنے پیٹ کو سکیڑیں 

اور اپنے جسم کو اوپر کی طرف رول 

پُرسکون ہو جائیں اور اس کریں، پھر 

 مرتبہ دہرائیں۔ 10عمل کو 
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اپنی پشت کے بل لیٹ جائیں، اپنے پاؤں 

فِٹ بال پر رکھین اور بازو پہلو میں 

رکھ لیں، اپنے پیٹ کو قدرے سکیڑیں، 

سیکنڈز کے  5اپنے کولہے کو اتھائیں، 

 10لیے توقف کریں اور اس عمل کو 

 مرتبہ دہرائیں۔ 

 

بل لیٹ جائیں اور اپنی پشت کے 

بازوؤں کو ایک طرف پھیال لیں، اپنی 

دائیں ٹانگ کو فِٹ بال پر رکھیں اور 

اپنی بائیں ٹانگ کو ہوا میں لے جائیں، 

ڈگریز  90اپنے کولہے اور گھٹنے کو 

تک خم دیں، اپنے پیٹ کو قدرے 

 5سکیڑیں، اپنے کولہے کو اٹھائیں، 

سیکنڈز کے لیے توقف کریں اور اس 

مرتبہ دہرائیں۔ پھر اپنی  10عمل کو 

بائیں ٹانگ کی مدد سے اس ورزش کو 

 مرتبہ دہرائیں۔ 10

 

اپنی پشت پر اس طرح لیٹیں کہ آپ کی 

ایک ٹانگ ِفٹ بال پر ہو، اپنی دوسری 

ٹانگ کے گرد ایک االسٹک بینڈ شامل 

کر لیں، اپنی ٹانگ کو سیدھا کریں اور 

سیکنڈز کے لیے االسٹک بینڈ کو  5

مرتبہ اس عمل کو  10اور  پھیالئیں

دہرائیں۔ پھر اپنی بائیں ٹانگ کی مدد 

  مرتبہ دہرائیں۔  10سے اس ورزش کو 
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فِٹ بال پر بیٹھین، اپنے پیٹ کو قدرے 

سکیڑیں، اپنی اوپری لمب کو کو آگے 

کی طرف پھیالئیں اور اپنے دائیں پہلو 

کو پیچھے لے جائیں۔ پھر بالترتیب بائیں 

 10۔ اس مشق کو اور دائیں جھولیں

 مرتبہ دہرائیں۔

 

فِٹ بال پر بیٹھ جائیں، اپنے پیٹ کو 

قدرے سکیڑیں، اپنے دونوں ہاتھوں میں 

االسٹک بینڈ کو تھام لیں اور اپنے 

بازوؤں کو اوپر کی طرف کر کے 

سیدھا کر لیں، اور پھر االسٹک بینڈ کو 

باہر کی طرف کر کے پھیالئیں تاکہ یہ 

 5نچ جائے، سینے کی پوزیشن تک پہ

سیکنڈز توقف کریں اور اس عمل کو 

 مرتبہ دہرائیں۔ 10

 

فِٹ بال پر بیٹ ھائیں، اپنے پیٹ کو 

قدرے سکیڑیں، اپنے دونوں ہاتھوں میں 

االسٹک بینڈ کو تھام لیں اور اپنے 

بازوؤں کو اوپر کی طرف کر کے 

سیدھا کر لیں، اپنا دایاں ہاتھ ہلنے نہ دیں 

کی طرف کر کے االسٹک بینڈ کو اوپر 

اپنے بائیں بازو کی مدد سے سیدھا کر 

سیکنڈز کے لیے رکیں، پھر  5لیں، 

اپنے بائیں بازو کو ہلنے نہ دیں اور 

دائیں ہاتھ کی مدد سے االسٹک بینڈ کو 

سیکنڈز کے  5باہر کی طرف پھیالئیں، 

 10یلے توقف کریں، اور اس عمل کو 

 مرتبہ دہرائیں۔
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ے پیٹ کو قدرے فِٹ بال پر بیٹھیں، اپن

سکیڑیں، اپنے بائیں پاؤں کی مدد سے 

ایک االسٹک بینڈ کو فرش پر فکس کر 

دیں، اپنے دائیں ہاتھ سے االسٹک بینڈ 

، کو اوپر اور نیچے کی طرف پھیالئیں

سیکنڈز کے لیے تھامیں اور  5اسے 

مرتبہ اسے دہرائیں۔ اپنے دائیں  10

پاؤں سے االسٹک بینڈ کو فٹ کرنے 

ائیں، اپنے بائیں ہاتھ سے کے لیے دہر

اوپر اور باہر کی طرف اسے پھیالئیں، 

 10سیکنڈز توقف کریں اور اس کو  5

 مرتبہ دہرائیں۔

 

بیک وقت فِٹ بالز پر بیٹھ  ،دو شرکاء

جائیں، اپنے پیٹوں کو قدرے سکیڑ لیں، 

االسٹک بینڈز  ںاپنے دونوں ہاتھوں می

تھام لیں، اپنی کہنیوں کو بیک وقت 

ی طرف کر کے سیدھا کر لیں پیچھے ک

 5تاکہ االسٹک بینڈز کو کھینچ سکیں، 

سیکنڈز توقف کریں اور اس ورزش کو 

 مرتبہ کریں۔ 10
 

دو شرکاء، بیک وقت فِٹ بالز پر بیٹھ 

جائیں، اپنے پیٹوں کو قدرے سکیڑ لیں، 

اپنے دونوں ہاتھوں میں االسٹک بینڈ 

تھام لیں، اپنی بائیں کہنی کو پیچھے کی 

کرتے ہوئے سیدھا کر لیں جب  طرف

کہ اپنے جسموں کو بیک وقت بائیں 

سیکنڈز توقف کریں،  5طرف موڑ لیں، 

پھر اپنے دائیں بازوؤں کے ساتھ یہ 

عمل دہرائیں، اپنے جسموں کو دائیں 

سیکنڈز توقف کریں،  5طرف موڑ لیں، 

بالترتیب بائیں اور دائیں مریں، اس 

 مرتبہ دہرائیں۔ 10ورزش کو 
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ڈربل ورزش: دو شرکاء اپنے  سپن

پیٹوں کو سکیڑ لیتے یہں، ایک دوسرے 

کے مخالف کھڑا ہو جائے، اپنے دونوں 

ہاتھوں میں اس طرح فِٹ بال تھام لے 

کہ اس اس مرد / خاتون کے جسم کی 

سمت بال کی سمت ہو، پھر وہ فِٹ بال 

کو اوپر کی طرف کر کے دوسرے مرد 

خاتون کی طرف اس کی مخالف سمت  /

یں اچھالے۔  مخالف سمت موجود م

شریک فِٹ بال کو گرفت میں لینے کے 

بعد اسے دوبارہ اس فرد کی طرف 

اچھال دے جس نے پہلے اسے پھینکا 

 مرتبہ دہرائیں۔ 10تھا۔ اس عمل کو 

 

عمودی ڈربل ورزش: دو شرکاء اپنے 

پیٹوں کو قدرے سکیڑ لیتے ہیں، ایک 

دوسرے کے مخالف کھڑا ہو جائے، 

نے دونوں ہاتھوں میں فِٹ بال کو اور اپ

تھامے اور اسے اونچا کر لے، پھر وہ 

اسے فرش پر اس طرح اچھالے کہ وہ 

اچھل کر مخالف طرف موجود شریک 

کے ہاتھوں کی طرف چلی جائے۔ یہ 

دونوں شرکاء ایک دوسرے کو اسی 

 10طرح بال دیں اور اس عمل کو 

 مرتبہ دہرائیں۔

 

کی  ورٹیکل اپ ورڈ بال پھینکنے

شرکاء اپنے پیٹوں کو قدرے  ورزش: دو

سکیڑ لیتے ہیں، ایک دوسرے کے 

مخالف کھڑا ہو، جب کہ ایک آہستہ سے 

مخالف سمت موجود شریک کی طرف 

بال اوپر کر کے اچھال دے۔  دوسرے 

شریک مرد/خاتون کو اپنے گھٹنے 

قدرے موڑ لینے چاہئیں جب کہ اس 

مرد/خاتون کی کمر بالکل سیدھی ہو، 

طرف آتی بال کو وہ مرد/خاتون  اپنی

کیچ کر لے، اور پھر اسے واپس مخالف 

طرف موجود شریک کی طرف واپس 

اچھال دے۔ دونوں بال کو ایک دوسرے 
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کی طرف اچھالتے رہیں اور اس عمل 

 مرتبہ دہرائیں۔ 10کو 

لیگڈ ورٹیکل اپ ورڈ بال پھینکنے -ون

کی ورزش: دو شرکاء ایک پاؤں پر 

یں، اپنے پیٹوں کو کھڑے ہو جاتے ہ

قدرے سکیڑ لیتے ہین، فِٹ بال لیتے یں 

اور ایک دوسرے کی طرف اچھالتے 

ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو ایک ٹانگ 

پر کھڑے رہ کر بال کو پکڑنا ہوتا ہے 

اور شریک فرد کی طرف واپس پھینکنا 

ہوتا ہے۔ یہ دونوں بال کو ایک دوسرے 

کی طرف اچھالتے رہیں اور اس عمل 

 مرتبہ دہرائیں۔ 10کو 

 

 

 

 یاد رکھنے کے نکات

 احتیاط کریں کہ کہیں فِٹ بال سے پھسل نہ جائیں 

 بیٹھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے فِٹ بال کو فکس کر لیں 

  کو یقینی بنایا جائے حفاظتبراہ مہربانی آہستہ حرکت کریں تاکہ اگر آپ کو فِٹ بال پر اپنی پوزیشن بدلنی ہو تو 

 کرنے سے قبل جسم کو گرم کر لیں، اور بعدازاں خود کو پُرسکون کریں۔ فِٹ بال سے ورزش 

  کو حد سے زیادہ نہ پھیالئیں رگوںجوڑوں اور 

  دیر تک فِٹ بال پر خود کو لٹائے نہ رکھیں۔ فِٹ بال کی ورزش کی مشق صرف تب کی جائے جب فزیوتھراپسٹ ایسا

 کرنے کا مشورہ دے

 ث بن سکتی ہےباع زائد ورزش پٹھے کی اینٹھنوں کا 

  منٹوں کے بعد توقف کریں 15ایسے ماحول میں ورزش سے گریز کریں جو کہ کافی گرم ہو۔ ہر 

  فِٹ بال کا مناسب سائز منتخب کرنے کے لیے، آپ کے گھٹنے کے جوڑوں کو آپ کے کولہے کے جوڑوں سے قدرے

ڈگریز سے زائد کا نہ ہونا  90ویے کو نیچے ہونا چاہیے جب کہ آپ اس پر بیٹھیں۔ رانوں اور جسم کے بننے والے زا

چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جسم کے تناسب کے حساب سے بھی اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ )ذیل کے چارٹ 

 سے رجوع کریں(

 
  ہ پھٹ ہونا چاہیے۔ اسے زیادہ پمپ نہ کریں یا اس میں ہوا زیادہ نہ بھریں تاکہ ی پھوال ہوافِٹ بال کو ایک مناسب سطح پر
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 نہ سکے اور حادثات کا باعث نہ بنے

  سالمتی کی وجوہات کے باعث، براہ مہربانی فِٹ بال کو سپورٹس میٹ پر استعمال کریں؛ فِٹ بال قالین یا ہموار فرش پر

 سالئیڈ کر سکتی ہے اور خطرے کا باعث بن سکتی ہے

 ل کریں تاکہ زیادہ حفاظت ہو سکےفِٹ بال پلٹے کھا سکتی ہے، اسے کسی محفوظ شے کے پاس رکھ کر استعما 

  فِٹ بال کی اکثر پڑتال کرتے رہیں تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ یہ خراب نہ ہو چکی ہو، دوسری صورت میں اسے

 استعمال کرنا ترک کر دیں

  ،چابیاں،  ،بکسوئےفِٹ بال کو پنکچر ہونے سے بچانے کے لیے اپنے جسم سے سخت اشیاء )انگوٹھیاں، گھڑیاں، پنیں

 ۔۔۔( ہٹا دیںقلم

  ورزش کے ماحول پر نگاہ رکھیں کہ کہیں اس باعث فِٹ بال پھٹ نہ جائے اور سخت اشیاء کے باعث حادثات کا موجب

 بنے

 ڈھیال ڈھاال لباس پہنیں، جسم کیا براہ راست ربط اس کی حرکت کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے 

 ڈیٹرجنٹس  کھرچن دار اور گلنے والےنٹ سے فِٹ بال کو صاف کر لیں؛ نرم کپڑے اور ڈائیلیوٹڈ معتدل قسم کے ڈیٹرج

 استعمال نہ کریں

 

اگر آپ کے ذہن میں درج باال تعارف شدہ ورزشوں سے متعلق کوئی سواالت ہوں تو، براہ مہربانی اپنے فزیوتھراپسٹ سے 

 رابطہ کریں۔
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