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 (..Boiling Point)قياس درجة الغليان : (02)التجربة 

: مقذمة

ْٙ خبصٛت فٛشٚبئٛت رببخت نهظٕائم ٔ حؼزف ػهٗ أَٓب درجت انحزارة انخٙ ٚخظبٖٔ ػُذْب انضغظ انبخبر٘ : درجت انغهٛبٌ

. نهًبدة يغ انضغظ انجٕ٘

حشداد ْذِ انحزكت كهًب ارحفؼج درجت انحزارة حٛذ حشداد . يٍ انًؼزٔف أٌ جشٚئبث انًبدة انظبئهت فٙ حزكت يظخًزة دائًًب

ػًهٛت حبخز انظبئم حكٌٕ يصحٕبت بؼًهٛت يؼبكظت ْٔٙ . انطبلت انحزكٛت نٓذِ انجشٚئبث األيز انذ٘ ٚؤد٘ إنٗ حبخز انظبئم

. ػًهٛت حكزف انظبئم ٔ ْبحبٌ انؼًهٛخبٌ حكَٕبٌ فٙ حبنت احشاٌ

يغ ارحفبع درجت انحزارة ٚشداد ػذد انجشٚئبث انًخبخزة ٔ ببنخبنٙ ٚشداد انضغظ انبخبر٘ حخٗ ٚصم إنٗ درجت ٚخظبٖٔ ػُذْب 

 .انضغظ انبخبر٘ يغ انضغظ انجٕ٘ ػُذْب ححذد ػًهٛت انغهٛبٌ

 

: العوامل المؤثرة على درجة الغليان

 .ٔجٕد شٕائب فٙ انظبئم -

 

: الهذف مه التجربة 

 .لٛبص درجت غهٛبٌ يبدة طبئهت (1

 .يؼزفت َمبٔة انًبدة (2
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(: Experimental Procedures)خطوات التجربة 

 الخطوة اإلجراء

 .ركبٙ انجٓبس كًب ْٕ يٕضح فٙ انزطى

 

1 

 ضؼٙ كًٛت بظٛطت يٍ انظبئم انًزاد لٛبص درجت غهٛبَّ فٙ أَبٕبت االحخزاق
2 

 لبم حشغٛم انهٓب ٚجب يزاػبة انًالحظبث انخبنٛت

 . أٌ ٚكٌٕ يظخٕٖ انشئبك ػهٗ َفض يظخٕٖ أَبٕبت االحخزاق -

 .أٌ ٚكٌٕ ارحفبع انظبئم انًزاد لٛبص درجت غهٛبَّ ألم يٍ يظخٕٖ سٚج انبزافٍٛٛ -

 .أٌ ٚكٌٕ يظخٕٖ انًطبط أػهٗ يٍ يظخٕٖ انشٚج نكٙ ال ُٚمطغ يٍ حزارة انشٚج -

 .أٌ حكٌٕ أَبٕبت االحخزاق يغ انخزيٕيخز فٙ ٔطظ كأص انشٚج ٔ ال حاليض انجذراٌ ٔ ال انمبع -

3 

 4 شغهٙ انهٓب بحٛذ ٚكٌٕ انهٓب ضؼٛفًب ٔ يٍ رى سٚبدة ارحفبع انهٓب حذرٚجًٛب

طزػبٌ يب حخُبلص  )ػُذ ظٕٓر فمبػبث يٍ األَبٕبت انشؼزٚت رى ظٕٓر طٛم يٍ انفمبػبث أٔلفٙ انخظخٍٛ 

 5  (طزػت انفمبػبث رى حخٕلف 

 طجهٙ درجت غهٛبٌ انظبئم ػُذ أخز فمبػت أٔ ػُذ دخٕل انظبئم فٙ األَبٕبت انشؼزٚت

كزر٘ انؼًهٛت ببطخخذاو لطزاث جذٚذة يٍ انظبئم رى أحظبٙ يخٕطظ انذرجخٍٛ بحٛذ ال ٚشٚذ يذٖ غهٛبٌ انظبئم 

 (.2C-1)ػٍ 

6 

 

 :النتيجة

The boiling point = ------------- 

 


