
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



آزمون های فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری

2 آزمون 1: فصل سوم    

7 آزمون 2: فصل سوم    

11 آزمون 3: فصل سوم    

15 آزمون 4: فصل سوم    

19 آزمون 5: مروری)1( فصل دوم و سوم    

23 آزمون 6: مروری)2( فصل دوم و سوم    

آزمون  های فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر

27 آزمون 7: فصل چهارم    

31 آزمون 8: فصل چهارم    

35 آزمون 9: فصل چهارم    

39 آزمون 10: فصل چهارم    

43 آزمون 11: فصل چهارم    

47 آزمون 12: فصل چهارم    

51 آزمون 13: مروری)1( فصل سوم و چهارم    

55 آزمون 14: مروری)2( فصل سوم و چهارم    

آزمون های جامع: کل کتاب

59 آزمون 15: جامع )1( جلد 1 و 2   

63 آزمون 16: جامع )2( جلد 1 و 2   

67 آزمون 17: جامع )3( جلد 1 و 2   

71 آزمون 18: جامع )4( جلد 1 و 2   



پاسخ نامه  آزمون های فصل سوم

78 پاسخ نامه آزمون 1:فصل سوم  

96 پاسخ نامه آزمون 2:فصل سوم  

103 پاسخ نامه آزمون 3:فصل سوم  

110 پاسخ نامه آزمون 4:فصل سوم  

116 پاسخ نامه آزمون 5:مروری)1( فصل دوم و فصل سوم  

123 پاسخ نامه آزمون 6:مروری)2( فصل دوم و فصل سوم  

پاسخ نامه آزمون های فصل چهارم

130 پاسخ نامه آزمون 7: فصل چهارم  

149 پاسخ نامه آزمون 8: فصل چهارم  

164 پاسخ نامه آزمون 9: فصل چهارم  

175 پاسخ نامه آزمون 10: فصل چهارم  

185 پاسخ نامه آزمون 11: فصل چهارم  

194 پاسخ نامه آزمون 12: فصل چهارم  

203 پاسخ نامه آزمون 13: مروری)1( فصل سوم و چهارم 

211 پاسخ نامه آزمون 14: مروری)2( فصل سوم و چهارم 

پاسخ نامه آزمون های جامع

219 پاسخ نامه آزمون 15: جامع )1( جلد 1 و 2 

227 پاسخ نامه آزمون 16: جامع )2( جلد 1 و 2 

236 پاسخ نامه آزمون 17: جامع )3( جلد 1 و 2 

244 پاسخ نامه آزمون 18: جامع )4( جلد 1و 2 
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