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به نام خدا

فرشته تصمیمش را گرفته بود. پیش خدا رفت و گفت:

خدایـا، می خواهم زمین را از نزدیک ببینم. اجازه می خواهم و مهلتی کوتاه. دلم بی تاب تجربه ای زمینی اسـت. خداوند 

درخسسواست فرشته را پذیرفت.

فرشته گفت: تا بازگردم بال هایم را این جا می سپارم؛ این بال ها در زمین چندان به اکر من نمی آید.

خداوند بال های فرشته را بر روی پشته ای از بال های دیگر گذاشت و گفت: بال هایت را به امانت ناگه می دارم، اما 

بترس که زمین اسیرت نکند، زیرا که خاک زمینم دامن گیر است.

فرشته گفت: باز می گردم، حتماً بازمی گردم. این قولی است که فرشته ای به خداوند می دهد.

فرشته به زمین آمد و از دیدن آن همه فرشتهٔ بی بال تعجب کرد. او هر که را می دید، به یاد می آورد.

زیرا او را قبالً در بهشت دیده بود. اما نمی فهمید چرا این فرشته ها برای پس گرفتن بال هایشان به بهشت برنمی گردند.

روزها گذشـت و با گذشـت هر روز فرشـته چیزی را از یاد برد. و روزی رسـید که فرشته دیگر چیزی از آن گذشـتهٔ دور و زیبا به یاد 

نمی آورد؛ نه بالش را و نه قولش را.

فرشته فراموش کرد. فرشته در زمین ماند.

فرشته هرگز به بهشت برنگشت1. 

تقدیم به همسرم وتقدیم به پسرم آریان  

علیرضا علمداری                                                                                                 

»در صفحه های تقویم، روزی به نام روز مبادا نیست،

آن روز هر چه باشد،

روزی شبیه دیروز،

روزی شبیه فردا،

روزی درست مثل همین روزهای ماست،

اما کسی چه می داند؟ شاید امروز نیز مثل روز مبادا باشد.

وقتی تو نیستی، نه »هست«های ما چونان که بایدند، نه »باید«ها.
هر روز بی تو روز مباداست.«2

تقدیم به روح پاک مادرم �

عبدالحمید امینی  

1. برگرفته از نوشته های عرفان نظر آهاری
2. شعر از قيصر امين پور



این کتاب از مجموعه کتاب های فار آزمون است و به دلیل مطابقت چشم گیر آن با کنکورهای چند سال اخیر مورد استقبال کم نظیر دبیران 

گران قدر و دانش آموزان عزیز قرارگرفته است.

خوشحالیم که در طی تغییر کلی نظام آموزشی 2 سال گذشته ی متوسطه ی دوره ی دوم، توانسته ایم ویژگی های منحصر به فرد دیگری را هم 

به امتیاز های قبلی کتاب اضافه کنیم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

در حال حاضر شاید به جرأت بتوان گفت از نظر پیکربندی آزمون ها، تنوع و محتوای تست ها، ساده سازی درس نامه ها با طرح نکات موجود 

در کتاب درسی بصورت ترکیبی، کاربردی و مقایسه ای به همراه پاسخ های کاماًل تشریحی و بدون اضافه گویی از امتیاز های منحصربه فرد این 

کتاب محسوب می شود.

ویژگی های کتاب درسی و نحوه ی استفاده از آن

با رویکرد نوین کتاب نظام جدید مطالب حفظی به همراه مطالب مفهومی مسأله محور در قالب نمودار، شکل و جدول قرارگرفته است. محتوای 

کاربردی آن بیش از %70 مفاهیم کتاب را پوشش داده است. 

* بنابراین شما دانش آموزان عزیز باید برای یادگیری نقطه به نقطه ی کتاب، روی نمودار ها، شکل ها و جداول تمرکز کافی داشته باشید و 

حتماً بخش های خودآزمایی و تمرین های دوره ای کتاب درسی را با دقت و صرف وقت کافی پاسخ دهید.

* به خوبی نمودار ها و جداول را بررسی کنید و مفاهیم آن ها را به صورت جمالت کوتاه در خالصه های خود بنویسید و چنان چه نیاز به 

مقایسه دارند آن ها را با هم مقایسه کنید.

* موضوع و مفهوم شکل ها را بعد از فهمیدن به طور خالصه با جمالت کوتاه در کنار کتاب بنویسید تا فهم شما از آن کامل تر شود.

* مطالب “با هم بیندیشیم” و “کاوش کنید” دارای اهمیت زیادی است زیرا نتیجه ی کاربردی مفاهیم کتاب در همین قسمت ها نهفته است 

و بین شما و کتاب درسی تعامل مؤثری بوجود می آورد. بنابراین به آن ها توجه کرده و کاملشان کنید.

معرفی فار آزمون شیمی دوازدهم: 

همان طور که در قسمت باال گفتیم این کتاب دارای ویژگی های متعدد و مختص به خودش است که آن را نسبت به کتاب های موجود در بازار 

متمایز می کند. حاال قصد داریم به طور دسته بندی شده و کوتاه به آن اشاره کنیم.

1 از تمام زوایای مختلف نمودار ها، شکل ها و جداول تست طرح شده است.

● بیش از 1800 گزینه ی مقوی و علمی در این جلد از کتاب تالیف شده است که نقطه به نقطه ی کتاب را به صورت نکته درآورده و در زیر 
مجموعه تست ها قرار گرفته است.

● هر نوع مدل تست که می تواند در کنکور مطرح شود در این  کتاب آمده است.
● تست های این کتاب کاماًل جدید هستند و از سواالت کنکور نظام قدیم به صورت به روز رسانی شده استفاده شده است.

● تست های تکراری در کتاب وجود ندارند و هرکدام از سوال ها به همراه گزینه های آن ارزش چند بار استفاده شدن را دارند.
● تست های مربوط به بخش حفظی بطور کامل در آزمون ها طرح شده اند.

● از همه ی قسمت های کتاب درسی )خودآزمایی، با هم بیندیشیم، کاوش کنید و تمرین های دوره ای کتاب( تست طرح شده است؛ بنابراین پوشش کامل دارد.



2 پیکربندی آزمون ها دقیق و منطبق با استاندارد کنکور سراسری است.

● در هر فصل 2 آزمون اول مبحثی است که تمام نکات اصلی آن فصل را به طور کامل پوشش می دهد.
● از آن جایی که آزمون ها با استاندارد کنکور سراسری تنظیم شده اند باعث شده تا درجه سختی آزمون ها بی مورد باال نرود.

● به تعداد کافی آزمون مبحثی ، دوره ای و جامع طرح شده است تا فصل های 1و2 را به طور کامل پوشش دهند.
3 پاسخ نامه کتاب به صورت کاماًل تشریحی بدون اضافه گویی با راه حل های مناسب آمده اند.

● چنانچه سوالی راه حل کوتاه داشته در پاسخ نامه  به آن اشاره شده است.
● همه ی نکات هر سوال در پاسخ تست آورده شده است.

● درجه سختی سوال ها به صورت “متوسط a ” “نسبتاً سخت b ” “سخت c ” در ابتدای هر پاسخ آمده است
4 ایستگاه های درس نامه به صورت جامع و ساده گویی شده در قسمت پاسخ نامه قرارگرفته است.

● بیشتر ایستگاه های درس نامه در پاسخ نامه ی 2 آزمون اول هر فصل که مبحثی می باشند آمده است.
● با  اینکه درس نامه ها جامع هستند ولی کوتاه و با پوشش کامل کتاب درسی می باشند.

● همه ی نکات ترکیبی و کاربردی و مقایسه ای کتاب درسی با تاکید بر روی نمودارها، شکل ها، جداول، بخش های حفظی، با هم بیندیشیم 
و کاوش کنید در ایستگاه های درسی مطرح شده است.

راهنمای کوتاه استفاده از کتاب به قرار زیر است: 

1 مطالعه ی دقیق و عمیق هر مبحث از یک فصل در کتاب درسی

2 انجام آزمون های مبحثی بدون زمان گرفتن و همراه با تحلیل پاسخ ها)همه ی تست هایی که درست پاسخ داده اید و هم نادرست(

3 انجام آزمون های جامع فصل به همراه تحلیل پاسخ ها؛ قبل از هر آزمون، مرور سریع بر مطالب آن فصل داشته باشید

4 انجام آزمون های یادآوری )مروری( برای دوره ِ فصل های گذشته به همراه تحلیل پاسخ ها

5 انجام آزمون های جامع جلد 1 بعد از اتمام فصل 1 و2 در پایان آذرماه به همراه تحلیل پاسخ ها

6 نوشتن نکته های مهم بعضی تست ها و پاسخ ها در هر نوبت آزمونی که برگزار می کنید.

7 بهتر است آزمون های این کتاب حداقل3 بار در زمان های مناسب تکرار شود.

8 باتوجه به ساختار کتاب های فارآزمون می توانید از ابتدای سال تحصیلی تا آخر خرداد ماه از آن استفاده کنید.

با آرزوی بهترین ها برای شما دانش آموزان گرم و صمیمی  

مولفان و سرمشاور انتشارات فار  



                                                                                                                                                                                                               

  تقدیر و تشکر !

تألیف این اثر پیش روی شما، کار بسیار دشواری بود که اگر کمک های افراد زیر نبود، به نتیجه نمی رسید. در این جا الزم  می دانم 

از آن ها سپاس ویژه ای داشته باشم:

1ـ  از واحد تولید انتشارات فار که با حوصله و دلسوزی تمام کتاب را آماده کردند.

2ـ  از آقای مسـعود رضوانی و خانم  پویا قاسـمی که به عنوان ویراسـتار بادقت تمام کتاب را ویرایش کردندو در ویراستاری 

کتاب زحمت زیادی کشیدند.

3ـ  تشکر مخصوص از خانم مینا طاهرشمس که با زیبایی منحصر به فرد این کتاب را صفحه آرایی کردند و هم چنین خانم ندا صداقت 

که با وسواسی زیاد در ترسیم تصاویر تالشی وافر نمودند.

5ـ  از آقایان سعید حیدری مغیث و سیدعباس حجازی برای تالش دلسوزانه شان در این فانوس دریایی سپاسگزاریم.

مهندس علیرضا علمداری، مهندس عبدالحمید امینی  
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