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2 كمياء الغذاء

أصدقائي الصغار

ــن  ــة ع ــي  رحل ــم ف ــي  أخذك  دعون
ــا ــل  وجباتن ــاء داخ الكيمي

 المفضله 
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ان كيميــاء الغــذاء  تهتــم 
بدراســة المــواد الغذائيــة

 مثل السكريات والدهون 
والبروتينات

واآلن سوف أخبرك عن عالقة الكيمياء بالغذاء
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هيا لنتعرف على أنواع المواد الغذائية

- الكربوهيدات
وهي اهم المواد الغذائية وتتكون من

O2 , C , H2

ويمكــن ان تتواجــد الكربوهيــدرات فــي غذاءنــا علــى 
ثــالث فئــات وهــي:

السكريات

األلياف

نشأ



كمياء الغذاء  5 

 المواد الدهنية
وهي تتكون ايضا من

O2 , C , H2

ومصادرها اما ان يكون حيواني او نباتي.

 المواد البروتينية
وهي تتكون ايضا من

N2 , C , H2 ,S
ومصادرها اما ان يكون حيواني او نباتي.
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واآلن سنتعرف على المكمالت الغذائية

الفيتامينات 

هــي مركبــات عضويــة تتكون 

من

O2 , C , H2

وأحياناً تحتوي على 

معدن آخر.
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دعني أخبرك عن بعض الفيتامينات 

ومصادرها الطبيعية

A فيتامين
هــو فيتاميــن يــذوب فــي الدهــون ويوجــد 
ــل البطاطــا و  فــي الخضــروات والفواكــه مث

ــض. ــان والبي ــي األلب ــا ف ــس وايض الخ
وهــو مهــم جــداً لجســم األنســان فهــو يقــوي 
جهــاز المناعــه ويمنــع االمــراض الجلديــه 

ــون.  ــراض العي وام

B12 فيتامين
ــان  ــم األنس ــداً لجس ــم ج ــن مه ــو فيتامي وه
ونقصــه يــؤدي الــى امــراض ومشــاكل كبيره. 
يوجــود هــذا الفيتاميــن فــي البيــض واألجبان 

واللحــوم والمحــار وايضــا الكافيار.
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D فيتامين
هو في الحقيقة مجموعة من الدهون 

القابلــة للذوبــان التي تســاعدعلى اإلســتفادة 
مــن عنصــر الكالســيوم وعنصر الفســفور.

والمصدر اإلساسي له اشعة
ــه  ــول علي ــن الحص ــمس ويمك  الش

مــن ســمك الســلمون والتونــه وفــول الصويا 
وغيــره.

 C فيتامين 
ال  التــي  الفيتامينــات  مــن  فيتاميــن ســي 
يمكــن تصنيعهــا في جســم اإلنســان انما يتم 
أخــده مــن الغــذاء مثــل البرتقــال والليمــون 
والفلفــل األخضــر والكيــوي والتــوت البــري.
 C امــا زيــادة فيتاميــن  فــي الجســم ال تضــر 
النــه مــن الفيتامينــات التــي تــذوب فــي الماء.
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واآلن ســأخبرك عــن بعــض المركبــات الكيميائيــة 
التــي تصنــع الروائــح

االسترات ورائحتها



10 كمياء الغذاء

المركبات الكميائية كريهة الرائحة
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هيا نصنع الحبر السري
 

المكونات :
نصف ليمونة 
كوب من الماء 

ورقة
عود قطني

واآلن اعصر الليمون في كوب الماء ثم اغطس
 العود القطني في الكوب وأكتب رسالتك السرية 

ثم أترك ورقتك تجف .
بعد أن تجف ورقتك مرر شمعة خلف الورقة

 وستظهر رسالتك 

و في نهاية الرحلة
 سأعلمك تجربة بسيطة 

يمكنك ان تطبقها
 وتدهش اصدقائك
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واآلن سأخبرك بالتفسير العلمي لهذه الظاهرة

إن الليمون يحتوي على فيتامين 
”C“

و الذي يسمى علمياً بحامض األسكوربيك
وهو شفاف اللون .

ولكــن عندمــا نمــرر الشــمعة علــى الورقــة المكتــوب عليهــا 
ــون  ــى الل ــي ال ــن س ــون فيتامي ــول ل ــون يتح ــر الليم بعصي

ــي . البن
فتظر الرسالة التي كتبتها.
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My little friends
Let me take you on a jour-
ney about chemistry in our 

favorite meals.
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Food chemistry
 is concerned with 

studying foods such
 as sugars, fats and proteins.

Now I will tell you about the relationship of 
The chemistry to the food.
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Let‘s get to know the types of food

Carbohydrates
It is the most important food items 

consisting of
O2 , C , H2

Carbohydrates in our diet can be found in 
three categories:

Sugars

Fiber

 Starch
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Fatty substances
It is also made up of

O2 , C , H2

Their sources are either animal or vegetarian

protein substances
It is also made up of

N2 , C , H2 ,S
Their sources are either animal or 

vegetarian.
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Now we will know about
 Food supplements

Vitamins are 

organic compounds con-

sisting of

O2 , C , H2

And Sometimes containing 

another metals.
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Let me tell you about some vitamins and their 

natural sources

Vitamin A
It is a fat-soluble vitamin found in vege-
tables and fruits such as potatoes, lettuce 
and in milk and eggs.
It is very important to the human body, it 
strengthens the immune system and pre-
vents skin diseases and eye diseases.

Vitamin B12
It is a very important vitamin for the 
human body and its deficiency leads to 
diseases and major problems.
This vitamin is found in eggs, cheese, 
meat, shellfish and caviar.
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Vitamin D
Is actually a group of soluble fats that 
help to take advantage of calcium and 

phosphorus.
Its main source is sunlight and 
can be obtained from salmon, 

tuna, soybeans and others.

Vitamin C
Vitamin C is a vitamin that cannot be 
manufactured in the human body but is 
taken from food such as orange, lemon, 
green pepper, kiwi and cranberries.
C either increase vitamin
The body does not harm it because of 
the vitamins that dissolve in water.



chemical compounds that make scents

Esters and their smells
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Chemical compounds are foul smelling
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Let‘s make the secret ink 
Ingredients:
Half a lemon

A glass of water
Paper

Cotton ear
Now squeeze the lemon in the water cup

 and then dip the ear stick into the cup and
 write your secret message and leave your

 paper dry.
After your paper has dried, slide a candle

 behind the paper and your message
 will appear  

At the end of the journey
 I will teach you a simple
 experience you can apply 
and amaze your friends.
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Now  I will tell you the scientific explanation 
of this phenomenon

“The lemon contains vitamin   ”Cإ
Which is scientifically called ascorbic acid

It is transparent color.
But when we pass the candle on the lemon juice 

paper, the color of vitamin C turns brown.
And your letter will be appearing.


