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الغلیان 3-7

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
الماء استطیع ان ان احدد درجة غلیان.

:ُمفردات للتعّلم:ُمفردات للتعّلم
 یغلي
بخار
درجة الغلیان
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 لم��اذا ش��عر خال��د ب��الحرارة
م��رر ی��ده ف��وق إن��اء  عن��دما

فیھ ماء یغلي؟

 إذا قمن�����ا بتس�����خین الم�����اء
كافی��ة، فم��ن المؤّك��د  لدرج��ة

حدث ذلك؟ی؟ لماذا الماء ما یحدث عندما یغليصف

كافی��ة، فم��ن المؤّك��د  لدرج��ة
.یغلي أنھ سوف

 یمكنن��ا ع��رض كی��ف تح��دث
الغلی��ان عل��ى النح��و  عملی��ة
:التالي

غاز      حرارة + سائل      
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:ستحتاج إلى)أ( 7-3نشاط 
دورق أو إناء • ماء • 
لوح تسخین أو موقد بنزن• 

.سیقوم معلمك بغلي كمیة من الماء -
الح���ظ م���اذا س���یحدث عن���دما ترتف���ع  -

.حرارة الماءدرجة
كی��ف یب��دو . ف م��ا یح��دث للم��اءص�� -

  .خطورةً  المغلي یمكن أن یشّكل الماء
.إصابتك بالحروقوالبخاریمكن للماء

األمن والسالمة

ماذا یحدث عندما یغلي الماء؟ 

كی��ف یب��دو . ف م��ا یح��دث للم��اءص�� -
المغلي؟الماء

. مرر ی�دك عالًی�ا ف�وق الم�اء المغل�ي -
بم تشعر؟
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 عندما یغلي السائل فإنھ یتحول إلى غاز؛ حیث:
 ًتجعلھا .تكتسب جزیئات السائل طاقًة حرارّیة
 جزیئات بسرعة كبیرةالتتحّرك.
الجزیئات تنفصل عن سطح السائل وتتحّول إلى غاز بعض.
یتحول الماء إلى بخار عند غلیانھ.

ھو الحالة الغازیة للماء( بخار الماء(. ھو الحالة الغازیة للماء( بخار الماء(.
درج��ة الح��رارة الت��ي یغل��ي عن��دھا الس��ائل ویتح��ول ( درج��ة الغلی��ان

.)غاز إلى

تختلف السوائل المختلفة في درجات غلیانھا  .
ما مدى سخونة درجة غلیان الماء؟
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.استقصاء درجة غلیان الماء
:ستحتاج إلى

لوح تسخین أو موقد بنزن•   دورق زجاجي •  ماء • 
سدادة بثقب واحد•  ساعة إیقاف •  میزان حرارة • 

)ب( 7-3نشاط 

األمن والسالمة 
 یمك���ن أن یش���ّكل الم���اء المغل���ي

 یمك���ن للم���اء والبخ���ار. خط���ورةً 
.إصابتك بالحروق

سیقوم معلمك بغل�ي كمی�ة م�ن الم�اء ف�ي ال�دورق 
.الزجاجي

وسیقوم بقی�اس درج�ة ح�رارة الم�اء ك�ل دقیقت�ین 
ن قیاس���ات المعلّ���م ف���ي . إل���ى أن یغل���ي الم���اء دوِّ

.كما ھو موضح جدول
)° C(درجة الحرارة )min(الزمن 

2
4
6
8
10
12

ن درجة حرارة الماء .أن یبدأ الماء في الغلیان كل دقیقتین لمدة أربع دقائق بعد دوِّ
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االسئلة
ما النمط الَّذي تراه في نتائجك؟. أ 1)

ما نوع التمثیل البیاني الَّذي سترسمھ لعرض النتائج؟. ب     
ما درجة الحرارة الَّتي غلى عندھا الماء؟. أ 2)

ھ��ل س��یغلي الم��اء دائًم��ا عن��د ھ��ذه الدرج��ة؟ كی��ف یمكن��ك اكتش��اف .ب     
؟راألم

ھ��ل ازدادت درج��ة الح��رارة بع��دما ب��دأ الم��اء ف��ي الغلی��ان؟ ولم��اذا تعتق��د 3) ھ��ل ازدادت درج��ة الح��رارة بع��دما ب��دأ الم��اء ف��ي الغلی��ان؟ ولم��اذا تعتق��د 3)
ذلك؟

ما الفقاعات الموجودة في الماء المغلي؟. أ 4)
لماذا في رأیك تكونت ھذه الفقاعات؟. ب     

التحدي     
؟ C°100لماذا ال یغلي الماء دائًما عند      
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51االسئلة ص

.الغلیان ثم تثبت ترتفع درجة حرارة الماء حتى تصل إلى درجة -أ1)
.الرسم البیاني الخطي - ب     

.تقریبا °100−95بین  -أ2)
مس��توى س��طح  نع��م، إذا ت��م غل��ي الم��اء عل��ى نف��س االرتف��اع ف��وق -ب     

.البحر
تستخدم الطاقة لتسخین   و. ال، الجزیئات األكثر سخونة تصبح بخار ماء3) تستخدم الطاقة لتسخین   و. ال، الجزیئات األكثر سخونة تصبح بخار ماء3)

.برد الجزیئات األ
.فقاعات بخار الماء -أ4)

.الماء تحول من سائل إلى غاز الن- ب     
:التحدي     
والعك��س  °100الن انخف��اض الض��غط یجعل��ھ یغل��ي ف��ي درج��ة اق��ل م��ن      

.صحیح
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:الفھم  سوءالمفاھیم الخاطئة و 
 ؟الغلیانالوصول إلى درجة بعد االرتفاع تستمردرجة حرارة الماءفي ھل
ھل تؤثر مدة التسخین على درجة الحرارة بعد الوصول لدرجة الغلیان؟
 ؟ھواءفقاعات ھي المغلي الماء في الموجودة  الفقاعاتھل
؟بخار الماءعبارة عن  المغليفوق الماء مرئیة السحابة ھل ال  

!تحّدث عن
؟ما الفرق بین التبخر والغلیان ؟ما الفرق بین التبخر والغلیان

ماذا تعّلمت؟
عندما یغلي الماء، فإنھ یتغیر من سائل إلى غاز یطلق علیھ اسم بخار.
تكتسب جزیئات الماء السائلة طاقًة عند تسخینھا ثم تتحّول إلى غاز.
 100درجة غلیان الماء النقي ھي°.
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الغلیان 7-3تمرین 
.ستتعرف في ھذا التمرین على ما یحدث عندما یغلي السائل

.انظر إلى صورتي الكأسین الموجودتین على الطاولة

_____أي الصور تعبر عن الغلیان؟1)
م��ا العملی��ة الت��ي تعب��ر عنھ��ا الص��ورة 2)

_________________األخرى؟
اكت�����ب ش�����یًئا واح�����ًدا تش�����ترك فی�����ھ .أ3) اكت�����ب ش�����یًئا واح�����ًدا تش�����ترك فی�����ھ .أ3)

________________.العملیتان
اكت�����ب ش�����یًئا واح�����ًدا تختل�����ف فی�����ھ .ب     

________________.العملیتان
:تنبأ بدرجة حرارة الماء في كل من4)

)_____________(    الكأس أ.أ     
)_____________( الكأس ب.ب     

بأ
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7- 3تمرین 

.ب1)
.التبخر2)
.)بخار الماء(غاز  تحول الماء السائل إلى -أ3)

.  ˚100درجة حرارة یحدث الغلیان عند -ب
.حرارة أقل بكثیریحدث التبخر عند درجات .حرارة أقل بكثیریحدث التبخر عند درجات

.°40-20درجة حرارة الغرفة العادیة ما بین  الكأس أ -أ4)
.°100الكأس ب  -ب
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 7-3ورقة عمل 

كیف یغلي الماء بسرعة؟
 ف��ي ھ��ذا النش��اط س��تقارن ب��ین درج��ة ح��رارة الم��اء، وترس��م تمث��ي بیانًی��ا خطًی��ا،

 قام���ت األس���تاذة ماج���دة باستقص���اء عملی���ة الغلی���ان م���ع.وتتع���ّرف عل���ى األنم���اط
 :وسّجلن النتائج التالیة طالباتھا، حیث سخنَّ الماء، وقِْسَن درجة حرارتھ،

min(2468101214(الزمن 

:أجرى األستاذ راشد نفس االستقصاء وسجل الطالب النتائج التالیة

C °(3045607590100100(درجة الحرارة 

min(2468101214(الزمن 

C °(406080100100100100(درجة الحرارة 



m

  النتائج رسم طالب الصفّین تمثي بیانًیا خطًیا لتوضیح.
.أكمل التمثیل البیاني الخطي1)
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ا التمثیل البیاني متماثالن؟  -أ2) ھل خطَّ

ما االختالف الذي تالحظھ بین األنماط في المخططین؟  -ب     
. اقترح سبًبا لھذا االختالف -ج     

ما درجة غلیان الماء؟  -أ3)
ھل توضح خطوط التمثیل البیاني الخطي ھذه االستنتاجات؟ -ب     

كیف تكتشف أن الماء یغلي دائًما عند ھذه الدرجة؟ -ج     
________________________________________

___________________________

     _________________________

     _____________________
________

كیف تكتشف أن الماء یغلي دائًما عند ھذه الدرجة؟ -ج     

كیف تعرف أن الم�اء یغل�ي دون أن تق�یس درج�ة الح�رارة؟ اقت�رح ط�ریقتین 4)
.لمعرفة ذلك

          _______________________________________

________________________________________

________________________________________
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االستاذة ماجدة
االستاذ راشد
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.ال -أ2)
 درج��ة الغلی��انلص��ل یانح��داًرا و ألس��تاذ راش��د أكث��رلالرس��م البی��اني  -ب     

.ألستاذة ماجدةلأسرع من الرسم البیاني 
.األستاذ راشد طاقة حراریة أعلى ستخدمأ -ج     
.˚ 100 -أ3)

.نعم - ب      .نعم - ب     
.الظروف نفسعدة مرات أخرى في االستقصاء إجراء  -ج      

  .المغليالفقاعات في السائل تتشكل 4)
.فوق الماء المغليوتكون سحابة       


