
 عناصر موضوع عن االستعداد لالختبارات باإلنجليزي

 :يمكن في اآلتي التعرف على عناصر تعبير عن االستعداد لالمتحانات باإلنجليزي

 مقدمة موضوع عن االستعداد لالختبارات باإلنجليزي. 

 موضوع عن االستعداد لالختبارات باإلنجليزي. 

 كيفية االستعداد لالختبارات باإلنجليزي. 

  موضوع عن االستعداد لالختبارات باإلنجليزيخاتمة. 

 مقدمة موضوع عن االستعداد لالختبارات باإلنجليزي

The time of exams is one of the most difficult times in students’ lives, so they should devote 

themselves fully to understanding and studying the curricula that have been studied before, 

and this period may be easy for students who study regularly, but it is not like this for 

everyone, and during that period, Every student faces some problem that makes him nervous 

and afraid of exams, and parents and students alike often get annoyed during exams. 

 ترجمة مقدمة موضوع عن االستعداد لالختبارات

إن وقت االختبارات يُعتبر من أكثر األوقات العصيبة في حياة الطالب، فينبغي عليهم تكريس أنفسهم بشكل تام من أجل فهم 

لى الطالب ممن يذاكرون بانتظام، ولكن ومذاكرة المناهج الدراسية التي تم دراستها من قبل، وقد تكون تلك الفترة سهلة ع

ليست هكذا للجميع، وخالل تلك الفترة فإن كل طالب يواجه بعض المشكالت التي تجعله متوتًرا وخائًفا من االمتحانات، 

.وفي الغالب ما ينزعج اآلباء والطالب على حد سواء في فترة االختبارات   

 موضوع عن االستعداد لالختبارات باالنجليزي

A great effort must be made to win in any competition. In the same logic, exams like a race 

need various preparation techniques in order to get high marks in them. This can happen by 

preparing well before the exams start. It is impossible for the student to become excellent in 

the last time before the exam. But the strategies that are followed before the exam help 

prepare better, reduce fear and stress, and will help to complete exams at a higher level and 

bring students closer to their goals. In this way, it can be said that good strategies are useful 

in reducing fear of exams, and even Students prepare for their exams in a better way. 

 ترجمة موضوع عن االستعداد لالختبارات

تقنيات إعداد متنوعة البد من بذل مجهود كبير للفوز في أي مسابقة، وبنفس المنطق فإن االختبارات كالسباق تحتاج إلى 

ليتم الحصول على درجات مرتفعة فيها، ومن الممكن أن يحدث هذا باالستعداد الجيد قبل بدء االمتحانات، فمن المستحيل أن 

يصبح الطالب ممتاًزا في الوقت األخير قبل االختبار، ولكن تساعد االستراتيجيات التي يتم اتباعها قبل االمتحان على 

أفضل، وتعمل على تخفيف الخوف والتوتر، وسوف تساعد على إتمام االختبارات بمستوى أعلى وتقرب االستعداد بصورة 

الطالب من أهدافهم، وبتلك الطريقة يمكن القول بإن االستراتيجيات الجيدة مفيدة في الحد من الخوف من االختبارات، بل 

.إنها سوف تحفز الطالب على االستعداد المتحاناتهم بطريقة أفضل   

 كيفية االستعداد لالختبارات باإلنجليزي

There are many means that may help students reduce stress during the exam period, and it is 

worth noting that they will not only help reduce stress, but also help in obtaining high scores 

in exams, and in order to prepare for exams, the following can be followed: 



 Start planning: It is important to make a study schedule or plan before you start 

studying, as this helps determine what topics to prepare for first and what can be 

studied last. 

 Study in the morning: The morning period is the most appropriate time to study, as 

the minds and body are more active, free from stress and fatigue. 

 Doing the exercises: Practicing for about 10 to 20 minutes helps relieve stress, so it 

makes the student more energetic and helps them stay fit during the exam period. 

 Changing the study location: Sometimes studying in the same place every day may 

lead to a feeling of boredom and lack of focus, so it is better to change the study 

location every once in a while. 

ختباراتترجمة كيفية االستعداد لال  

يوجد الكثير من الوسائل التي قد تساعد الطالب في الحد من التوتر خالل فترة االختبارات، ومن الجدير بالذكر أنها لن 

ليل التوتر فقط، بل إنها تساعد كذلك في الحصول على درجات مرتفعة في االمتحانات، وحتى يتم االستعداد تساعد في تق

:لالختبارات يمكن اتباع التالي   

 من الهام أن يتم وضع جدول زمني أو خطة للدراسة قبل بدء المذاكرة، إذ يساعد هذا في تحديد  :البدء بالتخطيط

 .الموضوعات التي يجب االستعداد لها أوالً وما الذي يمكن أن يتم مذاكرته مؤخًرا

 م أكثر نشاًطا، وخاليين إن فترة الصباح هي أنسب األوقات للدراسة، إذ يكون العقول والجس :الدراسة في الصباح

 .من اإلجهاد والتعب

 دقيقة على تخفيف التوتر، ولذا يجعل الطالب أكثر نشاًطا  20إلى  10يساعد التدريب لحوالي  :أداء التدريبات

 .ويساعده على الحفاظ على اللياقة أثناء فترة االمتحان

 نفسه يوميًا إلى الشعور بالملل وانعدام في بعض األوقات قد تؤدي الدراسة في المكان  :تغيير مكان الدراسة

 .التركيز، ولذا من األفضل تغيير مكان الدراسة كل فترة

موضوع عن االستعداد لالختبارات باإلنجليزي خاتمة  

Preparing for exams requires the presence of time management skill, and anything can be 

done when it is done at the specified times. It is not possible to rely on the last day to prepare 

for the exam. Rather, the last day must be devoted only to reviewing and looking at the 

important topics, in addition to a good sleep before each exam in order to be The mind is 

fresh and energetic when taking the exam, and if every student follows the techniques of 

exam preparation, they can achieve good results in the end. 

موضوع عن االستعداد لالختبارات ترجمة خاتمة  

عند فعلها في األوقات المحددة، فال يمكن إن التحضير لالختبارات يحتاج وجود مهارة تنظيم الوقت، ويمكن القيام بأي شيء 

االعتماد على اليوم األخير لالستعداد لالمتحان، بل البد من تخصيص اليوم األخير للمراجعة فقط واالطالع على 

الموضوعات الهامة، إلى جانب النوم الجيد قبل كل اختبار لكي يكون الذهن منتعًشا وحيويًا عند أداء االختبار، وإذا قام كل 

.طالب باتباع أساليب االستعداد لالمتحانات، يمكنه تحقيق نتائج جيدة في النهاية . 
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