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 ای بارا  ابر کومه

 )کومولونیمبوس(

 
 ابر طبقه متوسط: -2

 

ای  ابر فراز کومه

 )آلتو کومولوس(

 

 ابر طبقه باال: -3

 ابر پرسا

 )سیروس(

 

بعد از بارش باران، گاهی در آسمممان،           :  2فعالیت  

بینید. در    کمان را می    رنگین

کمممان، دمنمد          یک رنگین 

رنممو ودممود داردم نمما        

 ببرید.

، نما  همر یمک از            1در تصویر صفحه     :  1فعالیت  

  وسایلی که می شناسید را بیان کنید.

 

 یک بادنما و  یک بادسنج بسازید.  :1کاردستی 

عدد نمیِ    3دار،  کن  عدد ممداد پاک    2برای این کار به     

عدد لیوان کاغذی،     4عدد سوزن ته گرد،        2نوشابه،  

کش، مقوا، کاغذ، نوار دسب، منگنه نیاز خواهید             خط

 داشت.

 

 آشنایی با ابرها

آسمان نگاه کنید. ممکن است ابرهایی را ببینیمد.         به

با اینکه بیشتر ابرها، خیلی دور هستند ولی شما با نگاه           

کردن به آنها می توانید دمیماهمای         

ابرها از نظر  زیادی را متوده شوید.    

ارتفاع در سه طبقه )طبقه پمایمیمن،           

شوند. ابمرهمای    بندی می طبقه متوسط و طبقه باال( دسته 

 ترند. تر، ضخیم طبقه باال، بارش ندارند. ابرهای پایین
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 مقدمه

به هوایی که در اطراف     

دو کره زمین ودود دارد،     

شود. اتفاقاتی کمه       گفته می 

دهد، بر آب     در دو رخ می   

 گذارد. و هوا اثر می

بمیمنمی      ی شما، پیش    همه

هوا را از تلمویمایمون و         

اید.   رادیو دیده و شنیده   

ممکن است خیلی از شما عالقمند باشید کمه بمدانمیمد               

 شودم آوری می دگونه اطالعات هواشناسی، تهیه و دمع

پاسخ این است که در همر       

های بخصوص و      استان، مکان 

استمانمداردی بمرای تمهمیمه           

اطالعات دوی در نظر گرفته     

شده است که به هر کمدا  از       

شمود. مم مال         ها، ایستگاه هواشناسی گفته ممی     این مکان 

ایسمتمگماه       23استان اصفهان در حال حماضمر دارای           

 هواشناسی است.

 آشنایی با بعضی از وسایل هواشناسی

کش   درست همانطور که از خط      

گیری طول یک دسم        برای اندازه 

کنیم، وسایل مشخصی       استفاده می 

گیری  هم ودود دارند که برای اندازه

 شوند. در هواشناسی استفاده می

تریمن وسمایمل در          برخی از مهم  

هواشناسی عبارتند از: دماسنج، فشمارسمنمج، بمادنممما،              

 نگار. سنج و آفتاب سنج، باران باد

گیری دمای هوا     از دماسنج برای اندازه    دماسنج:    -1 

ای   های شیشه   ها، لوله   شود. بیشتر دماسنج    استفاده می 

ای هستند که درون آنها مایعاتی          بسته

م ل دیوه قرار دارد. هنگامی که هوای        

اطراف شیشه مایع درون شیشه را گر        

کنمد، مایمع، منبسممط   می

شود و به سمت باالی       می

کند. سپس می توان با       شیشه حرکت می  

ی روی شیشه دماسنج،        خواندن درده 

  میاان دما را خواند.

مقدار فشار هوا را     فشارسنج:    -2

 دهد.  نشان می

 وزد.    دهد که باد از ده سمتی می نشان میبادنما:  -3

 

 
 

 
 

 

نشمان  بمادسمنمج:         -4

دهد که سرعت باد      می

 دقدر است.     

 

ای است که بماران       وسیلهسنج:     باران  -5

شمود و       و برف و ... در آن دمممع ممی              

توان ممقمدار       کش، می   سپس با یک خط   

 بارش را اندازه گرفت.
 

ای اسمت کمه          وسیلمه نگار:     آفتاب  -6

دهد کمه      نشان می 

آسمممممان، دممنممد     

ساعمت آفمتمابمی       

 بوده است.    
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