
 عناصر بحث عن الرياضة باإلنجليزي

:يمكن فيما يلي تقديم العناصر التي سوف يتم تناولها في البحث عن الرياضة باللغة اإلنجليزية  

 مقدمة بحث عن الرياضة باإلنجليزي. 

 تعريف الرياضة باإلنجليزي. 

 بحث عن الرياضة باإلنجليزي. 

 فوائد ممارسة الرياضة باإلنجليزي. 

  الرياضة باإلنجليزيخاتمة بحث عن. 

بحث عن الرياضة باإلنجليزي مقدمة  

For many people, sports are a means of entertainment that they resort to on a daily or weekly 

basis, while for people who know the great importance of it, they can devote themselves in a 

permanent way to its practice, and one of the great things about it is that the higher the level 

of exercise, the higher the level The individual's physical fitness is better with great motor 

performance. 

بحث عن الرياضة ترجمة مقدمة  

وسائل الترفيه التي يتم اللجوء إليها بشكل يومي أو أسبوعي، بينما بالنسبة بالنسبة للكثير من الناس، تعد الرياضة من 

لألشخاص الذين يعرفون األهمية الكبيرة لها، من الممكن أن يكرسوا أنفسهم بطريقة دائمة لممارستها، ومن األمور العظيمة 

.الفرد أفضل مع أداء حركي رائع فيها أنه كلما زاد مستوى التدريبات الرياضية، كان مستوى اللياقة البدنية عند   

 تعريف الرياضة باإلنجليزي

Sports is known as a physical activity that is done by a person and leads to improving 

physical and mental fitness, in addition to the fact that there are many different types of 

exercise, which can be practiced to become a healthy habit in an individual’s life, such as: 

horse riding, walking, athletics, and swimming, Also, these sports bring many benefits to the 

body in general and the mind in particular, as they help in making the body perfect and 

healthy, because it strengthens it, and also fights obesity. 

 ترجمة تعريف الرياضة

تُعرف الرياضة بكونها نشاط بدني يتم بذله بواسطة اإلنسان وتؤدي إلى تحسين اللياقة الجسدية والعقلية، باإلضافة إلى أنه 

ممكن ممارستها لتصبح عادة صحية في حياة الفرد، مثل: يوجد الكثير من األنواع المختلفة للتمارين الرياضية، والتي من ال

ركوب الخيل، المشي، ألعاب القوى، والسباحة، وكذلك، فإن تلك الرياضات تعود بفوائد عديدة على الجسم بصفة عامة 

.والعقل بصفة خاصة، حيث إنها تساعد في جعل الجسم مثاليًا وصحيًا، ألنها تقويه، كما تكافح السمنة   

لرياضة باالنجليزيبحث عن ا  

Sport is very useful for all age groups, as it helps to improve the recreational aspect, and also 

the material aspect in some cases, and contributes to the acquisition of values, while the 

mental aspect, we see that sport has a great role in promoting self-control, dealing with 

humility, and good behavior in difficult circumstances, In addition to the many benefits it 

gives to the human body, such as: protection from obesity and raising the ability of the 

immune system, as well as working on the individual to obtain good behavioral and health 



habits, such as: healthy diet and hygiene behaviors, and it is worth noting that sports make a 

person know a sense of responsibility and respect Whether for oneself or others. 

 ترجمة بحث عن الرياضة

ا لجميع الفئات العمرية، فهي تساعد على تحسين الجانب الترفيهي، وأيًضا الجانب المادي في بعض إن الرياضة مفيدة كثيرً 

األحيان، كما تساهم في اكتساب القيم، بينما الجانب العقلي فنرى أن الرياضة لها دور كبير في تعزيز ضبط النفس والتعامل 

د الكثير من الفوائد التي تمنحها لجسم اإلنسان، مثل: بتواضع، والتصرف الجيد في الظروف الصعبة، إضافةً إلى وجو

الحماية من السمنة ورفع قدرة الجهاز المناعي، وكذلك تعمل على حصول الفرد على عادات سلوكية وصحية جيدة، مثل: 

النظام الغذائي الصحي وسلوكيات النظافة، والجدير بالذكر أن الرياضة تجعل الشخص يعرف الشعور بالمسؤولية 

.الحترام سواء للذات أو اآلخرينوا   

 فوائد ممارسة الرياضة باإلنجليزي

It is not correct to ignore the many benefits of exercising regularly, as it is beneficial for 

everyone, regardless of age or physical ability, so here are the benefits of exercising in 

English: 

 Weight control: Exercise can contribute to reducing weight gain, as well as helping 

to lose it, as when a person performs physical activity, he burns calories in the body. 

 Reduces the risk of heart disease: Exercising strengthens the heart, and also 

promotes blood circulation, which leads to an increase in blood flow, and thus 

increases the percentage of oxygen in the body, and this all contributes to reducing the 

risk of heart disease, such as: high cholesterol, heart attacks. , and coronary artery 

disease. 

 Improve mood: A session of exercise or a brisk walk may help improve mood, as 

physical activity stimulates various chemicals in the brain, which can make an 

individual feel happy and relaxed, and as a result become less anxious. 

 Enhanced energy: Exercising helps deliver oxygen and nutrients to tissues, which 

leads to the regulation of the activity of the heart and blood vessels, so that they 

perform their functions more efficiently. When the health of the heart and lungs 

improves, the person feels more energy to face all the difficult daily chores. 

 ترجمة فوائد ممارسة الرياضة

ليس من الصحيح تجاهل الفوائد العديدة للممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، حيث إنها مفيدة بالنسبة للجميع، بصرف 

:الرياضة باإلنجليزيالنظر عن العمر أو القدرة الجسدية، لذلك في اآلتي نذكر فوائد ممارسة    

 من الممكن أن تساهم التمارين الرياضية في الحد من زيادة الوزن، إلى جانب المساعدة على  :التحكم في الوزن

 .فقدانه، إذ أن اإلنسان عندما يقوم بأداء نشاط بدني، فهو يحرق السعرات الحرارية في الجسم

 تعمل على تقوية القلب، وأيًضا تعزيز الدورة الدموية،  ممارسة الرياضة :تُقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب

مما يؤدي إلى رفع تدفق الدم، وبالتالي زيادة نسبة األكسجين في الجسم، وهذا جميعه يساهم في تقليل خطر 

 .اإلصابة بأمراض القلب، مثل: ارتفاع الكوليسترول، النوبات القلبية، ومرض الشريان التاجي

 جلسة الرياضة أو المشي السريع في تحسين المزاج، إذ أن النشاط البدني يحفز المواد  قد تساعد :تحسين المزاج

 .الكيميائية المتنوعة في الدماغ، والتي يمكنها جعل الفرد يشعر بالسعادة واالسترخاء، ونتيجة لهذا يصبح أقل قلقًا

 ئية إلى األنسجة، وذلك يؤدي إلى تساعد ممارسة التمارين على إيصال األكسجين والعناصر الغذا :تعزيز الطاقة

تنظيم نشاط القلب واألوعية الدموية فيؤديان وظائفهما بكفاءة أكبر، وحينما تتحسن صحة القلب والرئتين، يشعر 

 .اإلنسان بالمزيد من الطاقة لمواجهة جميع األعمال اليومية الصعبة



بحث عن الرياضة باإلنجليزي خاتمة  

Sports is one of the essential parts of life, as it helps in the general organization of the body, 

health, and the mind, in addition to the development of many skills in humans, as it is in a 

way an amazing source for knowing how life revolves, in addition to developing other skills, 

such as: teamwork Leadership, patience, determination to succeed, competitiveness are just 

some of the good qualities that every person should have in their life. 

بحث عن الرياضة ترجمة خاتمة  

على التنظيم العام للجسم، الصحة، والعقل، بجانب تنمية إن الرياضة تعتبر من األجزاء األساسية في الحياة، فهي تساعد 

الكثير من المهارات لدى اإلنسان، حيث تعد بشكل ما من المصادر المدهشة لمعرفة كيف تدور الحياة، عالوةً على تنمية 

من الصفات مهارات أخرى، مثل: العمل الجماعي، القيادة، الصبر، تصميم النجاح، والقدرة التنافسية، وتلك مجرد بعض 

.الجيدة، والتي ينبغي أن يحصل عليها كل شخص في حياته  
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