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  :ول التالً بكتابة رموز العناصر أكمل الجد: السؤال الرابع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

         ______________________________________________  

: السؤال الخامس  

   :المكونة لكل من المركبات اآلتٌةاستنتج أسماء العناصر 

C6H12O6  السكر  

CO2  ثانً أكسٌد الكربون 

Fe2O3    دأكسٌد الحدي  

SiO2  السٌلٌكا  

  NaHCO3  بٌكربونات الصودٌوم 

 NaNO3  نترات الصودٌوم 

   ______________________  

 

 بالتوفٌق ٌا أبطال العلوم 
 

 العنصر رمز العنصر

 الكربون  

 الكالسٌوم  

 الهٌدروجٌن 

 الهٌلٌوم 

 األكسجٌن  

 النٌتروجٌن  

 الصودٌوم  

 ألمنٌوم 

 الحدٌد  

 البوتاسٌوم  

 الكبرٌت  

 الٌود  

 البروم  

 السٌلٌكون 

 الزئبق  



 

 

 اإلجابة النموذجٌة 

: السؤال األول  

 المادة 

 الذرة 

 العنصر 

 المركب 

 رمز العنصر 

 المخلوط 

   __________________  

: السؤال الثانً  

 اللون ، الشكل ، الرائحة 

 النحاس ، الحدٌد

 الهٌدروجٌن ، األكسجٌن 

 البروم ، الزئٌق 

 الجدول الدوري 

 المغناطٌس 

   ___________________  

 

: السؤال الثالث   

 الكربون 

 الهٌلٌوم

 البروم

 الٌود

 الصودٌوم

 الكبرٌت

 السٌلٌكون

 األلمٌنوم 

 الهٌدروجٌن 

 _________________________   

 

 



:السؤال الرابع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: السؤال الخامس  

 الكربون والهٌدروجٌن واألكسجٌن 

 الكربون واألكسجٌن 

لحدٌد واألكسجٌنا  

األكسجٌن والسٌلٌكون    

  بون والهٌدروجٌن واألكسجٌنالصودٌوم والكر

الصودٌوم واألكسجٌن و النٌتروجٌن     

 

 العنصر رمز العنصر

C  الكربون 

Ca  الكالسٌوم 

H الهٌدروجٌن 

He الهٌلٌوم 

O  األكسجٌن 

N  النٌتروجٌن 

Na  الصودٌوم 

Al ألمنٌوم 

Fe  الحدٌد 

K  البوتاسٌوم 

S  الكبرٌت 

I  الٌود 

Br  البروم 

Si السٌلٌكون 

Hg  الزئبق 


