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المقدمة :

األساســية  الحيــاة  ركيــزة  الُعلــوم  تُعــد 
وأهــم عناِصرهــا, فمنهــا تتدفق كافــة المعارف 

ــارات. والمه

وإذ أنهــا ممــا يبعــث علــى التفكيــر والتحليــل والَبحــث 
واالســتنتاج،

ــوم  ــم الُعل ــرس مفاهي ــى غ ــدارس عل ــر والم ــرص األُس تح
ــدء  ــذ ب من

ــن  ــتثارة مكام ــى اس ــعى إل ــل، وتس ــية للطف ــة الدراس المرحل
ــر  التفكي

الظواهــر  إجابــات  عــن  للبحــث  وتوجيهــه  الطفــل  لــدى 
والمشــاهدات حولــه، ممــا ينمــي مهاراتــه التفكيرية، وأسســه 

المنطقيــة.

ــتنتاج  ــات واالس ــاء االفتراض ــي وبن ــر  العلم ــن التفكي ولك
أحــد أهــم 

ــل  ــس الطف ــي نف ــه ف ــى غرس ــة عل ــرص الدول ــا تح م
وإعــداده لمســتقبل

ــت  ــاً، كان ــاً باحث ــذاً، وعالم ــداً ف ــه قائ ــوُن في  يك
هــذه المبــادرة التــي

ــدى  ــي ل ــي المعرف ــع الوع ــدف لرف  ته
الطفــل، وكان هــذا الُكتيــب .
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تأمل حولك وانُظر تجد لكل شيء لون يتميز به 

فإشارة المرور ذات ثالثة ألوان، أحمر َو  اصفر َو أخضر 

ــب  ــٌون حس ــداء مل ــة الغ ــى وجب ــه عل ــذي تتناول ــلطة ال ــق الس وطب

ــه،  ــدة في ــروات المتواج ــوع الخض ن

ــاَ مختلفــة لألشــياء مــن  وأينمــا تتلفــت فــي هــذا العالــم تجــد ألوان

ــا .. حولن
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فما هي األلوان؟ 

األلوان هي انعكاس الضوء على االشياء ،ففي كل مرة 

ينعكس الضوء  ينتج لون له ما يسمى ب الطول الموجي 

والذي يعتبر سبب اختالف األلوان .

فمثالً الطول الموجي للون األزرق يختلف عن الطول الموجي

 للون األحمر ..وهكذا بقية األلوان.



حكاية األلوان 6 

تأمــل المنشــور الزجاجــي علــى ســبيل المثــال ، وضعــُه بالقــرب مــن 

أشــعة الشــمس..

سترى الضوء األبيض الداخل له ينتج سبعة 

ألوان مختلفة، وهي ألوان الطيف، األحمر،

البرتقالي، األصفر، األخضر ، األزرق ، النيلي، البنفسجي، 

وهي نفس األلوان التي تظهر في السماء في أحيان مختلفة .
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بداية استخدام األلوان : 

وجــدت علــى بعــض الكهــوف رســومات ملونة تعــود للماضــي القديم 

جــداً  وفــي بدايــة اســتخدام اإلنســان لأللــوان، خاصــة اللونيــن األحمر 

و البنــي الذيــن اســتخرجهما اإلنســان مــن كبريتيــد الزئبق 

وأكسيد المنجنيز .
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لون الدم وأوراق األشجار: 

تلعــب المركبــات الكيميائيــة الداخلــة فــي تكويــن 

الــدم دوراً بــارزاً فــي لونــه، إذ يمتــاز دم األنســان 

باللــون االحمــر تبعــاً لمــادة الهيموجلوبيــن،  بينمــا يكــون لون 

ــدم أزرق فــي بعــض الحشــرات  كالعناكــب، وأخضــر كمــا هــو  ال

فــي الديــدان ، وبنفســجي فــي بعــض الديــدان البحريــة .

وكذلــك يحــدث ألوراق األشــجار إذ تختلــف ألوانهــا بحســب المواد 

الكيميائيــة الداخلــة فــي تركيبها .
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كيف تختلف 

ألوان األطعمة؟ 

تفكــر فــي الخضــار والفواكــه وألوانهــا المختلفــة، 

كل لــون فيهــا  يعــود الختــالف المركبــات الكيميائيــة 

الداخلــة فــي تركيبــه، فاللــون  األحمــر الــذي تجــده فــي 

الطماطــم يعــود لمــادة » الكاروتينويــد ليكوبيــن«  واللــون 

البرتقالــي فــي الجــزر مــن مــادة »بيتــا كاروتيــن« بينمــا تحــوي 

الخضــروات الورقيــة كالســبانخ ، علــى الكلوروفيــل ، الــذي 

بقيــة  ألــوان  تتنــوع  وهكــذا  األخضــر  اللــون  يعطيهــا 

. األطعمــة 
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كيف تختلف 
ألوان األلعاب النارية؟ 

نحــب األلعــاب الناريــة وننبهــر بهــا ويجذبنــا 

فيهــا اختــالف ألوانهــا الســاطعة ..

ولكــي نعــرف ســبب اختــالف ألوانها ســنتحدث عــن مكوناتها، 

فضــوء األلعــاب النارية 

يتكون من خمسة عناصر: 

1- أمالح معدنية  إلنتاج األلوان.

2- الوقود  ليسمح لها باالحتراق .

3- مواد كيميائية مؤكسدة  تزيد احتراق الوقود.

4- مركب الكلورين  يثبت األلوان.

5- مواد كيميائية رابطة  تربط 

الجزيء ببعضه .
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بعــد أن تعرفنــا علــى مكونات 
األلعــاب النارية 

ســنتعرف علــى أســماء بعــض المركبــات التــي تعطيهــا 

ألوانهــا: 

اللون األحمر   أمالح السترانشيوم 

اللون البرتقالي  أمالح الكالسيوم 

اللون األصفر  أمالح الصوديوم 

اللون األخضر   أمالح الباريوم 

اللون األزرق  أمالح النحاس 
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ألوان اللهب :
ــوع  ــة،  يكتشــف العلمــاء ن ــوان األلعــاب الناري بطريقــة مشــابهة ألل

المعــادن فــي المركبــات  مــن خــالل اللــون الناتــج حيــن تمريــره علــى 

اللهــب .

فمثالً اللون البرتقالي يرمز أليون الكالسيوم والبنفسجي 

أليــون البوتاســيوم واألصفــر أليــون الصوديــوم واألخضــر أليــون 

البــورون واألخضــر الفاتــح أليــون الباريــوم واألزرق أليــون األنديــوم .
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األصباغ من َحولنا: 

دخلت األلوان مجال الصناعات الحديثة في 

الطالء والصباغة ، متكونة من مواد ومركبات 

صناعيــة تــم إنتاجهــا مــن مــواد كيميائيــة ، ثــم تم اســتخدامها 

فــي مجــاالت صناعية 

كثيــرة، كطــالء الجــدران وصباغــة المالبــس و األحذيــة والحقائــب 

وغيرهــا مــن الصناعــات .



الخاتمة: 

نكــون  أن  نرجــو  القصيــرة  الصفــات  ختــام  فــي 

لتحقيــق هــدف هــذه  المســاهمة  قــد وفقنــا  فــي 

المبــادرة وتقديــم مــادة جديــدة ومميــزة للطفــل ينطلــق 

ــوان  ــول األل ــة ح ــاؤالته القادم ــة تس ــات مختلف ــا إلجاب منه

وماهيتهــا.

وإننــا إذ نصــل ألخــر مــا يقــال نســأل اللــه أن يكــون هــذا العمل 

الطفــل  لقــدرات  ومنميــاً  مفيــداً  لوجهــه  خالصــاَ  مثمــراً 

ــة . ــه المعرفي ومهارات
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المراجع: 

بعض المعلومات الواردة في

  النصوص – بعد التأكد من دقتها – تم اقتباسها

 مــن عــدة مــواد مترجمــة قدمتهــا المبــادرات الكيميائيــة 

ــة :  التالي

 n-scientific.org      : 1 مجموعة نون العلمية

 Arabian- chemistry.com    :2 مبادرة الكيمياء العربي

3 تطبيق تعرف على علم الكيمياء 



The Story of Colors  

By: Abeer Allaw 

please send your comments, suggestions and articles to
 Newsletter Director Dr.Hind Aljohani

e-mail: chem.johani@gmail.com
Mobil # : 0504697345



17  حكاية األلوان

Look!
Everything around you is colored 

For example, traffic sign has three different colors:
Red , Yellow and Green.

Salad dish is colored by the colors of its vegetables.
And wherever you go, you will find colors.
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Introduction : 

Science is very important field to 
our life and from it all the knowledge is 

coming.
It develops thinking skills, analysis and 

searche for answers to unlimited questions, 
therefore families and schools are taking care of 
this part in children‘s teaching, they are seeking 

to raise these skills through science.
For all the benefits of science and raise the 
awareness of knowledge in chemistry fields; 

I have take the initiative to write this book.
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Put the glass prism near the sun, you will see the 

white light converted to a seven different colors: Red, 

Orange, Yellow, green, Blue, Indigo and Violet.

These colors are the same colors of rainbow which 

appeared in the sky after the rain.
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So What are the colors? 

Colors are a reflection of light on things.

Wavelength, and every color has a different  

wavelength! 

For example, the wavelength of blue color is different 

from the wavelength of red and so on 
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Blood and leaves color:  

A chemical compounds thatinvolves 

in the structure of the blood plays a 

prominent  role in its color. 

The red color in human‘s  blood depend on 

Hemoglobin, and as scientists discovered;  some 

insects like spiders have blue blood color, the 

worms have green blood color and the worms 

that lives in the sea have a purple blood 

color.
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The history of using colors: 

At caves, researchers found colorful graphics which 

returned to a long time ago .

The graphics are colored by brown and red which 

comes from Mercury Sulfide and Manganese oxide.
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Fire works!  
We love fireworks and 

attracted to its bright light.

This light consist of five elements: 

1- Salts metal  to produce the color.

2-  Fuel  to burn it.

3- Oxidation compounds  to increase burn-

ing the fuel.

4- Chlorine compound   to keep the color 

stable.

5- Linked chemical compounds   to link 

the molecules.
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Why our food 

has different colors ?
Think about the colors of fruits and 

vegetables ! 

Every fruit has a special color considering to the  

variation of chemical compounds involved in it 

The red color in tomatoes comes from Lycopene, the 

orange color in carrot comes from beta carotene, 

the green in some vegetables like spinach  and 

parsley comes from  Chlorophyll, and so 

on…
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Flame‘s colors :
Like fireworks, scientists know the type of minerals 

on chemical compounds by the colors that‘s appear  

by passing it on the flame.

For example, orange color produced by Calcium ion 

purple color produced by potassium ion, green color 

boron ion, light green produced by Barium and blue 

color produced by indium ion.
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After we know the
 components of fireworks

some salts which gives it their colors:

Red color  Strontium salts

Orange color  Calcium salts

Yellow color  Sodium salts

Green color  Barium salts

Blue color  Copper salts



Conclusion:

In the end….

I hope the book achieved the goal of this 
initiative and I also hope to find the information 
in its pages are very useful and helpful for the 

children to engage more with science.

Many thanks to the Saudi Arabian International 
Chemical Science for all supports that makes 

this book between  your hands.

Abeer Allaw 
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Painting! 

The colors entered to the industrial 

field  in paints and dyeing.

It is contained industrial substances have been 

produced from chemical compounds.

It has been used in painting walls, dyeing clothes, 

shoes, bags and so on…..
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When the 

light  falls  on any particle, 

it absorbs all colors, except the color we see.

For example, if the ball is yellow, it will absorb all 

colors except yellow 

Thus, things have colors that gives it their beauty.
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