
 مقدمة تعبير عن كرة القدم باالنجليزي قصير

Sport is considered to work positively to establish distinct ethics capable of advancing societies, and it is one of the most effective 

ways to ensure the preservation of human physical and mental health. It has existed since ancient times and had a great position, as 

practicing sports does not require money or time, so a person can practice it every day without realizing, prayer is a sport, cleaning the 

house, playing with children, climbing stairs and others. 

على ترسيخ أخالقيّات مميّزة قادرة على النّهوض بالمجتمعات، كما أنّها من أكثر الطرق التي تضمن الحفاظ على الّصحة   تعتبر الّرياضة بأنها تعمل بشكل إيجابي :الترجمة

نذ القدم وكان  كرة القدم، فقد وجدت مالبدنية والعقلية لإلنسان، فهي تُعتبر من الممارسات الحركية التي تعمل على تحريك العضالت والمفاصل، ومن أبرز وأشهر أنواع الرياضة 

، واللعب مع  حيُث أّن ممارسة الرياضة ال تحتاج إلى المال أو الوقت فيستطيع اإلنسان ممارسته كل يوم دون أن يُدرك، فالصالة رياضة، وتنظيف المنزل لها مكانة عظيمة،

 .األطفال، وصعود الدرج وغيرها

 تعبير عن كرة القدم باالنجليزي قصير 

Football is a global game that is played at the level of individuals or countries. It depends on some important tools such as the ball, the 

court, and the goal. This game is also governed by a set of rules and laws. It consists of two teams, each of which consists of 11 

players, who pass The ball between them in order to enter the goals into the opponent’s goal, and this game ends with the victory of 

one of the two teams participating in the game according to the number of goals scored in the goal of the other team, and it is 

forbidden for them to use their hands during the game except for the goalkeeper, who is allowed to This is within the designated 

penalty area. 

كالُكرة، والَملعب، والمرمى، كما يحكم هذه اللعبة  تعتبر كرة القدم بأنها لعبةً عالمية يتم ممارستها على مستوى األفراد أو الدول، تعتمد على بعض من األدوات المهمة  :الترجمة

العبًا، يقوموا بتمرير الكرة فيما بينهم من أجل إدخال األهداف في المرمى الخاص   11مجموعة من القواعد والقوانين، فهي عبارة عن فريقين يكون ُكل فريق منهم مكّون من 

ين المشاركين في اللعبة وفقًا لعدد األهداف المسجلة في مرمى الفريق اآلخر، كما إنّه من المحظور عليهم استخدام  بالخصم، وتنتهي هذه اللعبة من خالل فوز واحد من الفريق

 .األيدي أثناء اللعب باستثناء حارس المرمى إذ يُسمح له أن يقوم بهذا األمر داخل منطقة الجزاء الُمخصصة له

 خاتمة تعبير عن كرة القدم باالنجليزي قصير

The creation of an expression topic about football is one of the important topics of expression that should educate the individual about 

its most important benefits to the human body. In gardens, homes, schools, gyms and other places that are available at all times, as the 

invention of football was the decisive step in the human sporting journey and the broader gateway to receive the largest numbers of 

athletes. 



م فوائدها لجسم اإلنسان، فهي إحدى أنواع الرياضة التي لقيت شعبية  يُعتبَر إنشاء موضوع تعبير عن ُكرة القَدم أحد مواضيع التعبير المهّمة التي ينبغي توعية الفرد بأه :الترجمة

رستها في الحدائق والبيوت عالية ومشاهدة ومتابعة من قبل الصغار والكبار حول العالم، ويعود السبب في ذلك النتشارها على نحو واسع بين الجميع وعلى إمكانية مما

حيُث أّن اختراع كرة القدم كانت الخطوة الفاصلة في مسيرة اإلنسان الرياضيّة والبّوابة  اكن التي تتوافر في جميع األوقات،والمدارس والّصاالت الرياضيّة وغيرها من األم

 .األوسع الستقبال أكبر األعداد من الرياضيين

 


