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الثالثة اعدادي

علوم الحياة و االرضمؤسسة عمر الفاروق الخاصة 

بليلة سارة . ذ





:  الكشف عن مكونات بعض األغذية.1

:أجرب و اكشف عن مكونات بعض االغذية.1.1

للتمكن من الكشف عن تركيب األغذية، نستعمل عينات من األغذية مع مجموعة من الكواشف، حيث يعمل كل 

.كاشف على إحداث تفاعل معين إثر وجود المادة الغذائية المراد البحث عنها



ملحوظة

:الكاشف

• هو عبارة عن مركب كيميائي يتم 

اضافته للمادة المراد اختبارها 

للكشف عن وجود عنصر ما عبر 

الحصول على تفاعل كيميائي معين 
(.…ظهور لون، دخان، راسب، )

:الرشاحة

• يتم تحضير الرشاحة بغمر المادة 

الغذائية في الماء المقطر ثم ترشيح

الخليط للحصول على محلول يسمى 

أما في حالة السوائل . الرشاحة

فنحصل على الرشاحة بعد التخثر 

لعزل مكونات هذه السوائل والمحلول 
.المتبقي يسمى الرشاحة

:   مناوالت الكشف عن مكونات االغذية 2.1
سيكما4ص 2و 



:مفهوم الغذاء البسيط و المركب. 3.1

رغم اختالفها وتنوعها، تتكون األغذية من خليط من األغذية 

الماء، االمالح المعدنية، السكريات، الذهنيات : البسيطة وهي

وذلك بنسب متفاوتة، لهذا تعتبر األغذية المتناولة. والبروتيدات

ويعتبر الغذاء كامال إذا ضم جميع هذه األغذية  .أغذية مركبة

.البسيطة



:دور األغذية البسيطة في تلبية حاجيات الجسم. 2

:الكشف عن دور األغذية البسيطة. 1.2

أستنتج أن للبروتينات ولألمالح المعدنية دور مهم في نمو وبناء+ 

أغذية بانية: الجسم، لهذا تسمى

نها تمد السكريات الجسم بالطاقة الضرورية مثال للنشاط العضلي، إ+ 

أغذية طاقية

ظة تمد الذهنيات الجسم بالطاقة الضرورية مثال لمقاومة البرد والمحاف+ 
إنها أغذية طاقية،(c°37)على درجة حرارة الجسم 

قايته الفيتامينات واألغذية المعدنية ضرورية لصحة وسالمة الجسم وو+

من األمراض، كما تساعده على حسن أداء وظائفه، فهي أغذية وظيفية

(وقائية)



:تعرف المجموعات الغذائية الكبرى. 2.2



:، وهيمجموعات حسب وظيفتها3كما تصنف األغذية البسيطة إلى 

.البروتينات واألمالح المعدنية: األغذية البانية

.السكريات والذهنيات: األغذية الطاقية

.الفيتامينات والماء واألمالح المعدنية: األغذية الوظيفية

ية حسب كمية ونوعست مجموعات غذائية الكبرى تصنف األغذية المركبة إلى

، كالسيوماألغذية الغنية بالالماء،: األغذية البسيطة التي تدخل في تركيبها، وهي

بروتيدات األغذية الغنية بال، األغذية الغنية بالسكريات، األغذية الغنية بالذهنيات

.واألغذية الغنية بالفيتامينات واألمالح المعدنية


