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 (..Melting Point )قياس درجة االنصهار(: 05 )التجربت

 :مقدمت

 رجذأ عُذْب انزٙ انذزارح درجخ خبصٛخ يٍ انخٕاص انفٛشٚبئٛخ انثبثزخ نهًبدح ًٔٚكٍ أٌ رعزف عهٗ أَٓب ْٙ: االنصهار درجت

 رٔركزت درجخ االَصٓب . ثعجبرح أخزٖ رزغٛز انًبدح يٍ انذبنخ انصهجخ إنٗ انذبنخ انسبئهخأٔ عٕرْب ثزغٛٛز انُٓذسٛخ انًبدح

ٔ ٚززأح انفزق ثٍٛ  (انذرجخ انزٙ ٚكزًم عُذْب االَصٓبر- انذرجخ انزٙ رجذأ عُذْب عًهٛخ االَصٓبر)نهًبدح عهٗ صٕرح يذٖ 

فبنًٕاد انُقٛخ ٚكٌٕ .  ٔ ٚسزخذو ْذا انفزق فٙ انزعزف عهٗ َقبٔح انًبدح(C 2-1)ثذاٚخ االَصٓبر ٔ َٓبٚزّ ثًقذار درجزٍٛ 

 (. C 128-121)أيب انًٕاد انغٛز َقٛخ فٛكٌٕ انًذٖ اكجز  (C 116-114)انفزق صغٛزًا عهٗ سجٛم انًثبل 

 :مالحظاث عامت

 .انُقٛخ غٛز انًبدح يٍ أعهٗ انُقٛخ انًبدح اَصٓبر، دٛش َجذ أٌ درجخ االَصٓبر دزارح درجخ ٔجٕد انشٕائت ٚقهم يٍ  -

 . كم يبدح عهٗ دذِاَصٓبر درجخ يٍ أقم ط االَصٓبر نهًخهٕدزارح درجخ ركٌٕ يبدرٍٛ خهظ عُذ -

 :العوامل المؤثرة علي درجت االنصهار

 :انقٕٖ انذاخهٛخ ثٍٛ انجشٚئبد- 1

 نوع القوى الداخليت تركيبها قوتها

 ضعٛفخ

 

  .Van der Waalsقٕٖ 

 
 

 Dipole-dipole attractionقٕٖ 

 .رزكٌٕ َزٛجخ قغجٛخ انزٔاثظ

 
 

 :Hydrogen bonding انزٔاثظ انٓٛذرٔجُٛٛخ 

 .O—H or N—Hرٕجذ فٙ انًزكجبد انعضٕٚخ انًذزٕٚخ عهٗ يجبيٛغ 

 قٕٚخ
 

 .قٕٖ إَٔٚٛخ

 

 شكم ٔ دجى انًزكت- 2

 َقبٔح انًزكت- 3

 دجى انعُٛخ- 4

 .كم يب كبَذ انكزهخ كجٛزح كم يب سادد درجخ االَصٓبر: انكزهخ انجشٚٛخ نهًزكت- 5

 :الهدف من التجربت 

 .قٛبص درجخ اَصٓبر يبدرٍٛ ٔ خهٛظ يًُٓب (1

 .يعزفخ َقبٔح انًبدح (2
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(: Experimental Procedures)خطواث التجربت 

 انخغٕح اإلجزاء

جٓش٘ كًٛبد ثسٛغخ جذًا يٍ انًٕاد انًزاد قٛبص درجخ اَصٓبرْب ٔ ضعٛٓب عهٗ ٔرقخ رزشٛخ ٔ اعذُٛٓب 

 .نهذصٕل عهٗ دجٛجبد دقٛقخ ٔ ثبنزبنٙ رعجأ فٙ األَجٕثخ ثشكم جٛذ

 :انًٕاد انًزاد قٛبص درجّ اَصٓبرْب ْٙ

Tube 1: benzoic acid 

Tube 2: m-nitro aniline 

Tube 3: mixture of benzoic acid and m-nitro aniline 

1 

 

 ( cm 0.25اررفبع انًبدح داخم األَجٕثخ  )عجئٙ األَبثٛت انشعزٚخ ثبنًٕاد 

 .يع يزاعبح أٌ ركٌٕ جشٚئبد انًبدح يززاصخ داخم األَجٕة

 

2 

ٚجت أٌ ركٌٕ درجخ دزارح انجٓبس يُخفضخ عُذ إدخبل )ادخهٙ األَبثٛت فٙ جٓبس قٛبص درجخ االَصٓبر 

 .(األَبثٛت انشعزٚخ
3 

ألفضم قزاءح ٚجت أٌ ٚكٌٕ يعذل انزسخٍٛ )  7شغهٙ انجٓبس ٔ اضجغٙ يؤشز يعذل انزسخٍٛ عهٗ انزقى 

 .(ثغٙء
4 

 .راقجٙ األَبثٛت انثالس ٔسجهٙ نكم أَجٕثخ انذرجخ انزٙ ثذأ عُذْب االَصٓبر ٔ انزٙ اَزٓٗ عُذْب االَصٓبر

 .انذرجخ انزٙ رجذأ عُذْب عًهٛخ االَصٓبر رجذٔ انجهٕراد انصهجخ كأَٓب يجههخ

 .انذرجخ انزٙ رُزٓٙ عُذْب عًهٛخ االَصٓبر رزذٕل انًبدح يٍ انذبنخ انصهجخ إنٗ انذبنخ انسبئهخ

5 

 6 .عُذ االَزٓبء رخهصٙ يٍ األَبثٛت ٔ أغهقٙ انجٓبس

 

 :النتائج

 المركب درجت بدايت االنصهار درجت نهايت االنصهار المدى المتوسط

     

     

     

     

 

 

 


