
TIPS and Method

W W W . M E N A T C P . C O M



W W W . M E N A T C P . C O M

CPA 

02

While CPA licensure requires dedication, there are tricks that you can
incorporate into your studying practice to set you up for a higher likelihood
of passing. Our team at MenaTCP Education Academy has compiled a list
of the top nine tips for passing the CPA  to give you a plan for exam
preparation.

بينما يتطلب شهادة CPA التفاني ، فهناك حيل يمكنك دمجها في ممارسة الدراسة

MenaTCP الخاصة بك إلعدادك الحتمالية أعىل للنجاح. قام فريقنا في أكاديمية

التعليمية بتجميع قائمة بأفضل تسع نصائح الجتياز CPA لمنحك خطة للتحضير

لالمتحان.
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1- Understand and not Memorize

Of course, there is some Terminology like ‘IT terminology Economy and ‘other Area that you’ll
need to memorize. However, most CPA exam is focused on understanding,” which means

prioritizing analysis and application. More and more, you’ll need to take your knowledge in
each Area and apply it to simplified real-life applications. 

 
بالطبع ، هناك بعض المصطلحات مثل "مصطلحات تقنية المعلومات واالقتصاد " المجاالت األخرى التي

ستحتاج إىل حفظها. ومع ذلك ، فإن معظم اختبارات  ( CPA) تركز عىل الفهم ، "مما يعني إعطاء األولوية

للتحليل والتطبيق. المزيد والمزيد ، سوف تحتاج إىل معرفتك في كل منطقة وتطبيقها عىل تطبيقات

الحياة الواقعية المبسطة.
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2-Design Your Study Plan

As we mentioned above, your study plan will be critical. This is your plan of action to ensure
you study regularly and adequately in the timeframe you have so that you can pass the CPA
exam on the first try.

Depending on how much you already know, you can start drafting your study plan. The duration
depends on the number of materials you need to go through and the number of study hours per
week. How many study hours you put in will also depend on your personal schedule. Are you
working full time while you prep for the exam? Or, did you take time off to get the exam out of
the way first?

The more experience you have with audit practice, the easier it is for you to integrate the new
content with your existing knowledge. People who have been working in this field already will
usually find this part easier.

كما ذكرنا أعاله ، ستكون خطتك الدراسية بالغة األهمية. هذه هي خطة العمل الخاصة بك للتأكد من أنك

تدرس بانتظام وبشكل كاف في اإلطار الزمني لديك حتى تتمكن من اجتياز في المحاولة األوىل.

 
اعتماًدا عىل مقدار ما تعرفه بالفعل ، يمكنك البدء في صياغة خطة الدراسة الخاصة بك. تعتمد المدة عىل

عدد المواد التي تحتاج إىل المرور بها وعدد ساعات الدراسة في األسبوع. ستعتمد أيًضا عدد ساعات

الدراسة التي تضعها عىل جدولك الشخصي. هل تعمل بدوام كامل أثناء التحضير لالمتحان؟ أو ، هل أخذت

إجازة االختبار أوالً؟   كلما زادت خبرتك في ممارسة التدقيق ، كان من األسهل عليك دمج المحتوى الجديد

مع معرفتك الحالية. عادًة ما يجد األشخاص الذين كانوا يعملون في هذا المجال بالفعل هذا الجزء أسهل.
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3- Find a CPA mentor
Ask people who’ve already taken the test what they did to prepare for the
exam. See if they have any tips or perhaps some materials that aren’t outdated
and can still be used.
Considering how hard the CPA exam is, there are a lot of people out there who
would gladly help someone who’s about to embark on this difficult journey just
like they did.
Always Be careful with mentor , as he has to be with good experience in the
CPA exam and can really help you 

اسأل األشخاص الذين خضعوا لالختبار بالفعل عما فعلوه للتحضير لالختبار. تحقق مما إذا

كان لديهم أي نصائح أو ربما بعض المواد التي لم تعد قديمة وال يزال من الممكن

استخدامها.

هناك الكثير من األشخاص الذين سيساعدون بكل ، CPA بالنظر إىل مدى صعوبة اختبار

.سرور شخًصا عىل وشك الشروع في هذه الرحلة الصعبة تماًما كما فعلوا
ويمكنه CPA كن حذًرا دائًما مع المعلم ، حيث يجب أن يكون لديه خبرة جيدة في اختبار

حًقا مساعدتك
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4- Join a CPA study
group

If you like group work and can find other serious CPA
candidates, form or join a study group that meets once a week
or so. Not only can your peers help you work through difficult
areas but explaining concepts to others can help you better
understand those concepts yourself. Plus, they may have some
great CPA exam study tips of their own to share.

إذا كنت تحب العمل الجماعي ويمكنك العثور عىل مرشحين آخرين
جادين CPA ، قم بتشكيل أو االنضمام إىل مجموعة دراسة تجتمع مرة

واحدة في األسبوع أو نحو ذلك. ال يمكن ألقرانك فقط مساعدتك في

العمل في المجاالت الصعبة ولكن شرح المفاهيم لآلخرين يمكن أن

يساعدك عىل فهم هذه المفاهيم بشكل أفضل بنفسك. باإلضافة إىل

CPA ذلك ، قد يكون لديهم بعض النصائح الرائعة لدراسة امتحان

الخاصة بهم للمشاركة.
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Did I read the question correctly?
Did I understand the concept being tested?
Was my reasoning flawed when answering the question

Rework the wrong ones until you get 100% correct and for the right reason. This is
going to help tremendously, even if you don’t have the exact same questions on your
exam. The logic is that it helps you with the thinking processes that you need to pass.

 
هل قرأت السؤال بشكل صحيح؟

هل فهمت المفهوم الذي يتم اختباره؟

هل كان تفكيري معيًبا عند اإلجابة عىل السؤال

أعد صياغة األشياء الخاطئة حتى تحصل عىل النتيجة الصحيحة بنسبة 100٪ وللسبب الصحيح.

سيساعد هذا بشكل كبير ، حتى لو لم يكن لديك نفس األسئلة بالضبط في االختبار الخاص بك.

.المنطق هو أنه يساعدك في عمليات التفكير التي تحتاجها للنجاح
 

5-Analyze Your Answers and Read All Explanations
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6- Don’t Overextend the
Timeline.

CPA clocks the average length of time from
the exam— and that doesn’t include the

months spent studying before sitting for that
exam, nor does it account for those who never

pass. In total, we estimate that CPA
candidates spend seven to nine months

passing this exam. 
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ال تطيل الجدول الزمني أكثر من الالزم.
متوسط   طول الوقت من (CPA )  تحسب

االمتحان - وهذا ال يشمل األشهر التي قضاها

في الدراسة قبل الجلوس لهذا االختبار ، وال

يشمل أولئك الذين لم ينجحوا أبًدا. في

يقضون (CPA ®)  المجموع ، نقدر أن مرشحي

.سبعة إىل تسعة أشهر في اجتياز هذا االختبار
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7--Practice Retrieval Makes Perfect

Cognitive scientists tell us that the act of putting concepts
into your own words makes the concepts stickier.
Practicing retrieval of those concepts gives you long-term
recall. That’s why highlighting text in a book has never
really helped you learn anything, but creating and testing
yourself with flashcards is more consistently effective

يخبرنا علماء اإلدراك أن وضع المفاهيم في كلماتك الخاصة يجعل

المفاهيم أكثر ثباتًا. يمنحك التدرب عىل استرجاع هذه المفاهيم

استدعاًءا طويل المدى. هذا هو السبب في أن تسليط الضوء عىل

نص في كتاب لم يساعدك أبًدا في تعلم أي شيء ، ولكن إنشاء

واختبار نفسك باستخدام البطاقات التعليمية يكون أكثر فاعلية

..باستمرار
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8- Double Check Your Answers are Marked in Correct Boxes

Given this is a pencil-and-paper exam, it is important
to check that you don’t skip any questions. Again,
leaving a question blank will hurt you more and there
is always the risk that if you leave one blank (skip),
you could accidentally mess up the questions that
come after it. Just fill them all in with something

نظرًا ألن هذا االختبار عبارة عن اختبار بالقلم الرصاص والورقة

، فمن المهم التحقق من عدم تخطي أي أسئلة. مرة أخرى ،
فإن ترك سؤال فارًغا سيؤذيك أكثر وهناك دائًما خطر أنه إذا

تركت فراًغا واحًدا (تخطي) ، فقد تفسد األسئلة التي تأتي بعد

ذلك عن طريق الخطأ. فقط امألهم جميًعا بشيء ما
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Pass the CPA Exam with MenaTCP
Education Academy
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For most people, our advanced study system has pleased them with
success and changed much of their way of thinking about meaningful
lives. We have developed our curricula for you to become certified as
efficiently as possible through Arabic language videos, high-quality
study materials, group study, personal counseling, and other That's a lot

بالنسبة لمعظم الناس فان نظام الدراسة المتتطور لدينا  سعدهم في النجاح وتغيير كثير من

نمط التفكير في حياه المعنيى  و لفد قمنا  تطوير مناهجنا لك لتصبح معتمًدا بأكبر قدر

ممكن من الكفاءة من خالل  مقاطع فيديو باللغة العربية  ومواد دراسية عالية الجودة ،

ودراسة جماعية ، ومستشار شخصي ، وغير ذلك كثير 
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