
 
 

                                                                               Mid-Semester 2 Exams Academic Year 2018/2019 

Grade 12 

 

 
 

Thank You for your Cooperation 

      Academy Administration 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 كاديميةاألإدارة       
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ARB 

ARBNA 
(Final Exam) 

ENG - BIO - 
ISC 

ISCNA 
(Final Exam) 

CHEM - PHY MATH 

 
Dear Parents, 

 

Please be informed that the “Mid-Semester 2 Exams” will take place during the period 

from Sunday, April 28, 2019, till Thursday, May 09, 2019. Students should be in school 

at 7:30 am.  

 
Guidelines and the material included in the exams for each subject are attached. 

 

 Absent students without an acceptable excuse will NOT sit for redo exams they 

missed. 

 Final Unified Exam of Arabic Language and Islamic Education for the 

Academic Year 2018-2019 will take place during the period of Mid-Semester 2 

Exams. 

 Tuesday, April 30, 2019, Thursday, May 02, 2019, and Tuesday, May 07, 2019, 

will be a normal school days, and NO exams will be conducted. 

 Students caught cheating will get a zero on the test and will not have a redo. 

 The school will be very firm in recording attendance during this duration.  
Redo exams will only be acceptable if the situation is valid and an official 

document is provided.  In case the student was sick, an official stamped HAAD 

sick leave should be provided. 

 
 أولياء األمور الكرام،

 

، الموافق األحديوم  ستكون خالل الفترة من" الثانيالفصل الدراسي اختبارات نصف نود إعالمكم أن "

الطالب بالدوام الرسمي  تزاماليجب  .8029مـايو  09 الموافق ، إلى يوم الخميس،8029 أبريل 82

  .صباحا   7030 والحضور كالمعتاد

 
 تم إرفاق مضمون االمتحانات لكل مادة.

 

 االمتحانلن يعاد له  بغير عذر مقبول الطالب المتغيب. 

  8102الدراسي االمتحانات النهائية الموحدة لمادتي اللغة العربية والتربية اإلسالمية للعام-

 ، ستكون خالل فترة امتحانات نصف الفصل الدراسي الثاني.8102

 مـايو  10يوم الثالثاء، ، 8102مـايو  18يوم الخميس، و، 8102 أبريل 01 الثالثاء، سيكون يوم

 يوم دراسي عادي، ولن يتم إجراء أي متحانات.، 8102

 مطلقا . عاد له االمتحانيب بحالة غش، فسيحصل على صفر ولن في حال تم ضبط الطال 

 إعادة  ، ولن يتماالمتحاناترة فتل خالب لغياور والحضافي داً مة جرسة صادرلمون استك

بعذر طبي موثق من هيئة  إالا إذا كان الغياب بعذر مقبول مرفقاً بوثيقة رسمية، أو االمتحان

 أبوظبي، إذا كان الغياب بسبب المرض. –الصحة 



 

 

 
 الصف الثاني عشر –المادة المطلوبة الختبار نصف الفصل الدراسي الثاني 

Mid Semester 2 Guidelines for Grade 12 

Mid Semester 2 Guidelines for Grade 12  1 | Page 

 Grade 12  

Subject Topics Included – مضمون االختبار 

Math 

Calculus 

Chapter 3: Applications of Differentiation 

- Lesson 3.6: A summary of curve sketching         (Textbook: Pages 209-214)   

- Lesson 3.7: Optimization problems                      (Textbook: Pages 219-223)  

 

Chapter 4: Integration 

- Lesson 4.1: Integration                                            (Textbook: Pages 248-254)  

 

Note: Students are also asked to revise lessons 3.1, 3.3, 3.4 and all the exercises solved 

in the copybooks, given extra homework sheets, in addition to all tests done inside the 

class.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Physics 

Chapter 27 

- Section 1: A particle Model of waves                            Pages: 728-743 

- Section 2: Matter waves                                                 Pages: 741-743 

 

Chapter 28 

- Section 1: Bohr’s Model of Atom                                  Pages: 752-764 

- Section 2: The Quantum Model of Atom                     Pages: 765-767 
 

Note: Study for the PowerPoint Presentations, copybook and the worksheets. 

Biology 

Unit 3 - Chapter 12 

- Section 4: Gene Regulation and Mutation                    (Textbook pages: 342-349) 

 

Unit 9 - Chapter 37  

- Section 2: The Immune System                                  (Textbook pages: 1084-1091) 

 

 Practice sheet 1 and 2 for semester 2 and all related PPT presentations, activity sheets 

and notes in the copybook must be revised. 
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Chemistry 

Chapter 16 - section 4: Instantaneous Reaction Rates and Reaction Mechanisms          

  582)-(Pages 578  

Students should be able to: 

● Define instantaneous rate. 

● Calculate instantaneous rate. 

● Define complex reaction. 

● Understand reaction mechanism. 

● Identify the rate-determining step. 

 

Chapter 17 - section 1: A state of dynamic balance (Pages: 594-605) 

Students should be able to: 

● Understand equilibrium. 

● Identify reversible reaction. 

● Recognize the dynamic nature of equilibrium. 

● Write an equilibrium expression. 

● Compare between homogeneous and heterogeneous equilibria  

● Calculate equilibrium constant. 

 

Chapter 17 - section 2: Factors Affecting Chemical Equilibrium (Pages: 606-611) 

Students should be able to: 

● Understand Le Châtelier’s Principle. 

● List the factors (concentration, volume, pressure, temperature) that affect the equilibrium 

system. 

● Analyze the effect of concentration, volume, pressure, temperature and catalyst on the 

equilibrium system. 

 

Chapter 17 - section 3: Using equilibrium constant (Pages: 612-622) 

Students should be able to: 

● Calculate equilibrium concentrations. 

● Calculate the solubility product Constant (Ksp). 

● Predict precipitates by calculating the ion product (Qsp). 

● Explain the common ion effect. 

  

Note: 

● Students are asked to study the power point presentations (already uploaded on the 

portal) + Notes + the given worksheets. 

● Students must bring their calculators.   

● Students must write the exam with pen NOT pencil. 
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English 

Reading Literature:  

Seen Text (Literature) 

 

1. The Rocking Horse Winner (Short story) | P. 396 

2. Araby (Short story) | P. 428 

3. When You Are Old (Poem) | P. 418 

4. The Speeches (Speech) | P. 454 

Target skills: 

Standards (RL.12.4 (Using figurative and connotative meaning) 2. RL.12.6 (Distinguish 

between what is stated and what is really meant) 

1. Theme 

2. Draw Conclusion 

3. Sound devices: onomatopoeia, alliteration, rhyme, repetition, assonance, and 

consonance. 

4. Analyze a poem 

5. First-Person Point of View 

6. Rhetorical Devices 

7. Persuasive techniques 

Unseen Comprehension: Questions / Evidence Based Reading 

Standards: RI.12.3. Analyze sets of ideas. 2. RI.12.6 Determine author’s point of view 

Vocabulary: 

Vocabulary in Context: 

Standards: L.12.4.a (Clarify meaning of unknown words) 

animate - dogged - formidable - indomitable - intimidate - invincible - imperturbable - 

incessant - innumerable - garrulous - pervade - materialize - career(v) - steed - reiterate - 

uncanny - surmise - surpass - sycophant - volition - voracious - wan - wary - wrest - yen  

Grammar: 

Standards: L.12.1.a (Usage is a matter of convention) L.12. Command of standard English 

Punctuation 

1. Subordinating conjunction 

2. Adjective vs adverb clauses 

3. The Elliptical Clause 

4. The Noun Clause 

5. The adjective clause 

Writing: 

Standards: W.12.1.b (Develop claims and counter-claims) 

The writing Exam will be conducted before / after mid-semester 2 exam. Students will be 

given two discussion (argumentative) essay topics to choose one. (200-250 words) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ4114/ األخر ُجمادى/ 41التاريخ: 

 م49/40/0449 اواق::امل

 EA/SA/ET/025/2019 الرقم:

 املحترمين          نجني السادة مديري املدارس الخاصة / املنهج ال 

 تحية طيبة وبعد،

 

في املدارس  21لطلبة الصف  م1029-1028الدراس    للعام المتحان املوّحداملطلوبة ل الدروسوع: ـاملوض                                                    

 اللغة العربية ادتي التربية اإلسالمية و في م ةالنجنبي

 

ــه إليكـــم بخالـــص الشكــــر والتقـــدير،ت أنيطيب لدائرة التعليم واملعرقة  
ّ
أبنائنا خدمة لوتعاونكم الصادق  ثّمن جهــــاودكم الكريمــــة،تو  تاوجـ

 الطلبة.

فـــــــ  مـــــــادت  ال  بيـــــــة م 2019-2018 للعـــــــام الدرا ـــــــ   ل متحـــــــان املاوّ ـــــــدالـــــــدروب املطلاو ـــــــة بقإننـــــــا نـــــــاود إع مكـــــــم  أعـــــــ  ، املاوضـــــــاو  بشـــــــ ن

ةة ف  الدداو  اتآتية:امل    املدارب الخاصة / املنهج األجنبف 40اللغة العر ية لطلبة الصف اإلس مية و  ّّ  او

 اللغة العربية:مادة امتحان الدروس املطلوبة في – 2

)
ً
 الطلبة الناطقاون بالعر ية:-أوال

 القراءة : ) الدروب املقررة مع مراعاة النصاوص الخارجية(: -4

الفصل  امل  ظات

 الدرا   

 م الفن عناوان الدرب الكتاباسم  الصفحة

 

 

 

 

مع نصاوص 

 خارجية

 

 

 

 

 

4 41 

13-14 

 النصاوص الشعرية

 التطبيقات اللغاوية

 4 شعر أرق  أرٌق على 

0 39-20 

85-31 

 النصاوص الشعرية

 التطبيقات اللغاوية

 0 ماوشح نث  الداو على األرض برد

1 441-443 

35-28 

 النصاوص الشعرية

 التطبيقات اللغاوية

 1 شعر إلى أم 

4 41-43 

52-91 

 النصاوص القصصية

 التطبيقات اللغاوية

 1 قصة قصي ة نظرة خارج الناقذة

4 49-08 

441-444 

 النصاوص القصصية

 التطبيقات اللغاوية

 8 قصة قصي ة رأيت النخل

0 11-13 

409-413 

 النصاوص القصصية

 التطبيقات اللغاوية

 3 قصة قصي ة السماور 



 أشياء التستطيع أن تتخيلها 449-404 0

 التطبيقات اللغاوية

 2 نص معلاومات  التصنيف والدماعات

 أشياء التستطيع أن تتخيلها  99-442 1

 التطبيقات اللغاوية

 5 نص معلاومات  الغراقين مادة املستقبل 

 9 رواية  األمي  الصغي   األمي  الصغي  الرواية كاملة  0
 
 

 
 
 

 النحاو والب غة : من الفصاو  الث ثة ) األو  والثان  والثالث ( : -0

الفصل 

 الدرا   

النحاو  عناوان الدرب الكتاب الصفحة

 والب غة

 م

يةالتطبيقات اللغاو  41-05 4  4 نحاو الدملة االسمية 

يةالتطبيقات اللغاو  09-18 4  0 نحاو كان وأخاواتها 

يةالتطبيقات اللغاو  15-85 4  1 نحاو أقعا  املقار ة والرجاء والشرو  

يةالتطبيقات اللغاو  30-22 4  1 نحاو وأخاواتها إّن  

يةالتطبيقات اللغاو  444-445 0  8 نحاو الدملة الفعلية ومكم تها 

يةالتطبيقات اللغاو  402-415 0  3 نحاو املفعاو  به –نائب الفاعل  –الفاعل  

يةالتطبيقات اللغاو  419-481 0  2 نحاو املفعاو  قيه ( –املفعاو  ألجله  –املفاعيل ) املفعاو  املطل: 

 4 ب غة املقابلة ( –الطباق –املةسنات البديعية ) الدناب  التطبيقات اللغاوية أماكن متفرقة 

 0 ب غة االستعارة ( -الصاور البيانية ) التشبيه التطبيقات اللغاوية متفرقة أماكن 

 

 الكتابة : ) وق: ناواتج التعلم املقررة ( -1

 ل  كتابة نص ت ّم  -4

 كتابة نص إقناع   -0

 ة كتابة سي ة غي يّ  -1

 

)
ً
 الطلبة الناطقاون بغي  العر ية: -ثانيا

وذلــــــ   ،اإلطــــــار العــــــام ملعــــــايي  مــــــنهج اللغــــــة العر يــــــة للنطــــــاقين بغي هــــــاتعليميــــــة املاوجــــــاودة فــــــ  النــــــاواتج الاالعتمــــــاد علــــــى املعــــــايي  و  -4

ملســــــتاويات لدراســــــة اللغــــــة العر يــــــة وقــــــ: ا (ولــــــفو الصــــــفاو )  ســــــب الســــــناوات الدراســــــية40تصــــــنيف طلبــــــة الصــــــف  بعــــــدمــــــن 

 .9الـــ 
 

 التربية اإلسالمية:مادة متحان لدروس املطلوبة في اا–1

)
ً
 :الناطقاون بالعر يةالطلبة  -أوال

 امل  ظات
 الّدروب املطلاو ة الاو دات الدراسية لكتاباسم ا

كتاب الطالب ملادة ال  بية 

 اإلس مية

 م 0449-0445طبعة 

 

 

 

  0الاو دة  -

 

  

4 الدزء  

 

 

 ات:الاو د دروبجميع 

(0 – 1- 1  ) 

مطلاوب جميع أ كام الت  درسها 

 الطالب ف  السناوات السابقة:

 الساكنة والتناوينالناون  -

 امليم الساكنة -

 الراء -

 الم لفظ الد لة -

 املدود -

 

 1الاو دة  -

  1 ةالاو د -

0الدزء   

 



 القلقلة -

 

)
ً
 :العر ية الطلبة الناطقاون بغي  -ثانيا

 امل  ظات
 الّدروب املطلاو ة الاو دات الدراسية الكتاباسم 

ISLAMIC EDUCATION / Grade 12 

  0445-0449 Edition 

  0الاو دة  -

 1الاو دة  -

4الدزء    

 ات:الاو د دروبجميع 

(0 – 1- 1  ) 
 

0الدزء   1 ةالاو د -  

 

نها الــــــــــــدروب التــــــــــــ  سفت ــــــــــــّم بــــــــــــاملقررات والاو ــــــــــــدات و  املعلمــــــــــــيناملــــــــــــدارب املعنيــــــــــــة إبــــــــــــ   الطلبــــــــــــة و  قعلــــــــــــى جميــــــــــــع إدارات

الت كيـــــــد علـــــــى املعلمـــــــين ب هميـــــــة االل ـــــــ ام  هـــــــا  ، مـــــــع ضـــــــرورةاللغـــــــة العر يـــــــةد فـــــــ  مـــــــادت  ال  بيـــــــة اإلســـــــ مية و االمتحـــــــان املاوّ ـــــــ

 .أثناء إعداد الاورقة االمتحانية وق: املاواصفات الت  سفتّم إرسالها ف  تعميم ال :

األرقـــــــــام لـــــــــيم /األســـــــــتاذة عطـــــــــا  األخـــــــــرب علـــــــــى ملزيـــــــــد مـــــــــن االستفســـــــــار يروـــــــــى التاواصـــــــــل مـــــــــع مســـــــــ و  تطـــــــــاوير جـــــــــاودة التع

 :اإللك  ون على الب يد  أو (403484524/  4884151505)

                                       etaf.alakhras@adek.abudhabi.ae 

 

 هذا للعلم و العمل بما نجاء فيه،،،،

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

 

 

 شؤون الطلبةإدارة                                    

 شؤون التعليمقطاع                                  

 

 

mailto:etaf.alakhras@adek.abudhabi.ae

