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ُحَب. َ�ِء، ِمن أََماكَِن كَِث�ٍَة َسَ�َْوَن الس� لَو نَظَرتُْم إَِ� الس�

ُة أَنَواٍع ِ�ُختَلَِف اَشَكاِل َواَحَجاِم.  ُحِب ِعد� لَِهِذِه الس�
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ُحِب تَُكوُن كَِثيَفًة أَو رَِقيَقًة، 
بَعُض الس

َوُ�ِْكُن أَْن  تَكوَن  كَِب�ًة أَو َصِغ�ًة. 

َوأَحيَانًا تُشِبُه أَشَكاً� َمأْلوفًَة. 

ُحب؟ 
 َهل تََساَءلتُْم يَوًما كَيَف تَتََشك�ُل الس

ٍر. ُحُب ِعبَارٌَة َعن َماٍء ُمتَبَخ� 
 الس

ائِِل إَِ� َغاٍز. ُر ُهَو تََحو
ُل الس� 
َوالت�بَخ
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ُر ا�َاُء ِمن َمَصاِدَر كَِث�ٍَة ِمن َحولَِنا، يَتَبَخ�

 ِمثَْل الِوديَاِن َوالبَُح�َاِت َوا�ُِحيطَاِت. 

 لَِكْن، َهل تَعرِفُوَن ا�َصَدَر اََساِ��

ُحب؟ الِذي تَتََشك�ُل ِمن َمائِِه الس�

ا�َصَدُر اََساُس ُهَو ا�ُِحيطَاُت،

 َِن�َها تَُشك�ُل الُجزَء اَكَ�َ ِمن َمَساَحِة اَرِض 

ُر نِسبَتَُها ِباثَْنِ¡ َوَسبِعَ¡ ِبالِْمئَِة. َحيُث تَُقد�
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ُر ا�َاُء َويُصِبُح َغازًا، لَِ�تَِفَع ِفيَ� بَعد  يَتَبَخ�

 َوَ�تَِزَج َمَع ُجَسيَ�ٍت ِ� الَهَواِء.

 َويَستَِمر� ِ� ا�رتَِفاِع َحت�ى يَْ�َُد،

َ�ِء َ� يَُشك�َل َسَحابًَة. ُع ِ� الس� َويَتََجم�

الِبيئَُة َوا�رتَِفاُع َوالَحرَارَُة، َهِذِه الَعَواِمُل

ُد نَوَع الُغيُوِم ال�تي َستَتََشك�ُل.  ِهَي الِتي تَُحد�
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ْمَحاِقي�ُة، ُحب الس� ُحِب ثـََ�ثَُة أَنَْواٍع رَئِيَسٍة: الس� لِلس�

ُحب الر�كَاِميُّة.  ُحب الط�بَِقي�ُة، َوالس� َوالس�

َ ِء  � كُل� نَوٍع لَُه َشكٌل ُمختَلٌِف، فالبَعُض يُوَجُد َعالِيًا ِ الس

َوالبَعُض ا�َخُر قَِريٌب ِمن َسطِح ا�َرِض.

َ ِء؛ �ُحب ِ الس َهِذِه َسَحابٌَة ُسْمَحاِقي�ٌة َوِهَي أَْعَ� الس�

َوِهَي رَِقيَقٌة كَالُْقطِْن ِبَسبَِب ابِْتَعاِدَها َعْن 

يَاِح.  َسطِْح اْ�َرِْض َوِبَفْضِل الر¦
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َهِذِه ُسُحٌب طَبَِقي	ٌة َوهَي ذاُت ارْتَِفاٍع ُمْنَخِفٍض.

 تَتََمي	ُز ِبأَن	َها ُمَسط	َحٌة َوقَِريبٌَة ِمن َسطِح ا�َرِض. 

. بَاُب ُهَو َسَحاٌب طَبَِقي� الض	

ُحِب انِْتَفاًخا. َهِذِه َسَحابٌَة ُركَاِمي	ٌة، َوهي أَكَ�ُ الس�

وَغالِبًا َما تَُكوُن ُمَسط	َحًة ِمَن ا�َسَفِل، 

وُ§ِكُن أََْن تَُكوَن لََها ُرُؤوٌس ُمرْتَِفَعٌة ِ£ ُجزْئِها اْ�َْعَ�. 
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ُحِب الر�كَاِمي�ة ُهَو الُْمزْنَُة الر�كَاِمي�ُة، أََحُد أَنَواِع الس�

 َوتُعرَُف أَيًضا ِباسِم ُغيُوِم ا�َطَِر.

ُحِب َعَ� َشكِل َمطٍَر أَو ثَلٍج أَو بَرٍَد يَتََساقَُط ا�َاُء ِمَن الس�

ٍد، َوالُهطُوُل ُهَو ا�سُم الِّذي نُطلُِقُه  أَو َمطٍَر ُمتََجم�

َحاِب. � َعَ� تََساقُِط ا�َاِء ِمَن الس
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َحابَِة. ُع الَكِثُ� ِمَن ا�َاِء ِ� الس� يَحُدُث الُهطُوُل ِعنَدَما يَتََجم�

َحابَُة َغْ�َ قَاِدرٍَة ع� َحْمَل ا�َاِء أَكَ�َ ِمن َذلَِك،  َوِعْنَدَما تُْصِبُح الس�

يَتساقَُط ا�َاُء َعَ� ا�َرِض. ِ� ُمعظَِم الَحاَ�ِت، 

تَتََحك�ُم الَحرَارَُة ِ� نَوِع الُهطُوِل. 

َحابَُة بَارَِدًة ِ¡َا يَكِفي يَتََشك�ُل الث�لُج ِعنَدَما تَُكوُن الس�

َد ا�َاُء. تََج̈مُد الَْهواِء � اْ�َْعَ� يَُحو§ُل ا�َاَء  َ© يَتََجم�

إَِ± أَْشَكاٍل ِبل�ْوِري�ٍة؛ َوإِن لَم تَُذْب أَثَْناَء تََساقُِطَها، تُثْلِْج. 
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يَتََشك�ُل الَ�َُد أَيًضا ِ
  َدرََجاِت الَْحرَارَِة ا�َُنِخِفَضِة،

يَاُح الَقِوي�ُة تَتََسبَُب  ويَبُدو كََحَ� َجلِيِدي�ٍة. الر

ُحِب إ� بَرٍَد.  
 تََحو�ِل ا�َاِء ِ
 الس�

ِد َوتَْحِملُُه إِ� اْ�َْع� َحيُْث  يُح ِبالَْ�ِء الُْمتََجم  تَْعِصُف الر

َع ِبل�ْوَراُت الَجلِيِد َوتَكُ�ُ إ� أَْن تَثُْقَل الِبل�ْوَراُت تَتََجم�

ُقوِط، َوتَهطُُل َعَ� ا�َرِض.  فيَستَِحيُل َمْنُعَها ِمَن الس�

ُد ِعنَدَما َ»ُر� بطَبََقٍة َداِفئٍَة ِمَن الَْهَواِء. يَتََشك�ُل ا�َطَُر ا�ُتََجم

ُد،  َحابَِة َويَتََجم� يَتَساقَُط ا�َاُء ِمَن الس�

اِفئَِة فَيَُذوَب،  ثُم� يَعُ�ُ ِمن ِخَ±ِل الط�بََقِة الد�

ُد َمر�ًة أُخَرى أَثْناَء تََساقُِطِه.  َويَتََجم�
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َواِعِق َسَ�َْوَن الَ�َق. ِخَ�ل ُحُدوِث بَْعِض الص�

ُن أَثْناَء الَْعواِصِف الر�عِدي�ِة.   الَ�ُق ُهَو تَي�اٌر كَهُربَاِ� يَتََكو�

َحابَِة َوتَتََصاَدُم، ِعنَدَما تَتََحر�ُك قَطَرَاُت ا�َاِء ِ� الس�

َحابَِة َسالَبٌَة َوا�َرُض ُشحَنتَُها ُموَجبٌَة.  تَتََشك�ُل الَكهُربَاُء. ُشحَنُة الس�

حَناُت لِتُْحِدَث َذلَِك الَوِميَض   تَتََجاَذُب َهِذِه الش£

الَكْهُربَاِ�� الِّذي تََرْونَُه.
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َ�ُء، ِ	َن� الََْق يُْحِدُث َحرَارًَة َداِخَل ِبَسبَِب الَِق تُْرِعُد الس�

ِوي�  ُد الَهَواُء َحولََها، فََنْسَمُع َذلَِك الد� َحابَِة فَيَتََمد�  الس�

الَصاِخَب الِّذي يَُسّمى الر�عد.

ا فَِهَي تَُحاِفُظ َعَ� ُمَناِْخ الَكوكَِب، ٌة ِجد� ُحُب ُمِهم�  الس�

مِس ي�َة ُضوِء الش� ها، َوتَْضِبُط كَم� ْمِس َوَ¢تَص� َة الش�  َوتَعِكُس أَِشع�

الِّتي تªَُِمُس َسطَح ا	َرِض.



23 22

ُحِب َحاُب ا	َاَء ِمن َمَكاٍن ِ�َخر، وِمن ُدوِن الس�  يَنُقُل الس�

يَاح َسيَنَضُح ا	َاُء ِ� ا	ُِحيطَاِت َويَبَقى َهَناَك لِ�َبَِد.  والَْمطَِر َوالر�

َحاُب ُهَو َما يَنُقُل ا	َاَء ِ�َعاِ� الِجبَاِل أَو لَِمناِبعِ ا�َنَهاِر، الس�

ى ِبَدورَِة ا	ِيَاِه.  وَهَذا َما يَُسم�

كُل� ما تََرْونَُه من َماٍء، كاَن ُجزًْءا ِمْن َسَحابٍَة َوَسيَُكوُن ُجزًءا

َحابََة.  بْتُْم الَْ¤َء اْشُكروا الس� ِمن َسَحابٍَة يَوًما َما. كُلَّ¤ َ§ِ
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َحاب َونَوًعا َواِحًدا ِمَن الُهطُول. 
 ارُسموا ثـََ�ثََة أَنَواٍع من الس

اكْتُبُوا ع� الر
ْسِم اسَم كُل� َسَحابٍَة َوُهطُوٍل َعَ� َشْكِل ُملَصٍق،

ورََة الَْمرُْسوَمَة ِ�ََحٍد َما َوا�َُحوَها لَه.  َوِمْن ثُم
 اْعرِضوا الص�

اْستَخِدموا اليََديْن!

 َهل َستُمِطر قَِريبًا؟ َضعوا  كُوبًا أًو إِنَاًء � الْخارِِج تحت ا�َطَِر

(تَأَك
دوا أَن
ُه ُمثَب
ٌت َجي�ًدا). ِعنَدَما يَتََوق
ُف ا�َطَُر َعن الت
َساقُِط،

استَعِملوا ِمسطَرًَة َوقوموا ِبِقياس كَم امتََ»َ الُكوب. 

ي
ِة ا�َطَِر. ِْكُنُكْم ِقيَاُس كَم� ُ̄ َمرَحى لَُكم! ا³َن، أَنتُْم ُعلَ±ُء � الطَقس َو



ار، ��
�
يئات ا	اء ا	تبخرة، من البحار وا�يطات وا� ة من جز السحب �� دقائق صغ��

وكذلك من بلورات الثلج، وهناك عدة أنواع من الغيوم، مقسمة بناًء ع� عدة عوامل 

ا ا�رتفاع وأخرى الش�. �م£
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