
لة باالنجليزي قصيرتعبير عن الرياضة المفض   

basketball is the favourite sport for me, I am always keen to practice it and learn more about the 

best ways to play it. In my school, I and my friends set a basketball team and we always play 

with other teams on the school court under the teacher's supervising. 

In basketball, the five players in the team try to score goals in the opposite team hoops. The rings 

of the hoops are of fixed proportions. The team players can go to the opposing team baskets by 

both running and dribbling. Any player is expected to behave properly in sportsmanship, and any 

behavior other than this attracts a penalty. The game of basketball has large popularity around 

the world, and it came in the year 1891, in Springfield, Massachusetts. 

I like this type of sport so much, but also I like other sports such as football, tennis, and others. I 

think sports are very important for our physical and mental health, and we must always practice 

types of sports that are fit us. 

  ترجمة تعبير عن الرياضة المفضلة باالنجليزي

كرة السلة هي الرياضة المفضلة بالنسبة لي، فأنا حريص دائًما على ممارستها ومعرفة المزيد عن أفضل الطرق لممارستها. في 

 .مدرستي، أسست أنا وأصدقائي فريق كرة سلة ونلعب دائًما مع فرق أخرى في ملعب المدرسة تحت إشراف المعلم

يل األهداف في أطواق الفريق المقابل. حلقات األطواق ذات أبعاد ثابتة. في كرة السلة، يحاول خمسة العبين في الفريق تسج

يمكن لالعبين الذهاب إلى سالل الفريق المنافس عن طريق الجري والمراوغة. يُتوقع من أي العب أن يتصرف بشكل صحيح 

حول العالم، وقد جاءت في عام   في الروح الرياضية وأي سلوك آخر غير ذلك يعاقب عليه. تحظى لعبة كرة السلة بشعبية كبيرة

، في سبرينغفيلد، ماساتشوستس1891 . 

لكنني أيًضا أحب الرياضات األخرى مثل كرة القدم والتنس وغيرها. أعتقد أن الرياضة    أحب هذا النوع من الرياضة كثيًرا

اسبنامهمة جدًا لصحتنا الجسدية والعقلية، ويجب أن نمارس دائًما أنواًعا من الرياضات التي تن . 

  

 


