
M�t 
tr�i Có th� b�n ngh  r�ng m�i gi˜t m˙a r�i t� trên tr�i xu�ng, 

S’c nóng c�a m�t 
tr�i cung c˘p nng ho�c m�i ly n˙ˆc b�n u�ng, ��u mˆi tinh, nh˙ng nó v�n 
l˙šng �� làm cho luôn hi�n di�n † �ây và là m“t ph�n Vòng ��i c�a n˙ˆc. 
vòng ��i c�a n˙ˆc 
v€n hành. 

Thng hoa M�t tr�i làm n˙ˆc t� Khí quy�ncác ��i d˙�ng bay 
h�i thành h�i n˙ˆc. Bng và Ng˙ng t	
Ph�n h�i n˙ˆc vô hình tuy�t M˙a tuy�tnày bay vào khí quy�n, Vòng n�i không khí l�nh h�n. H�i n˙ˆc 

núi l
a 
H�i n˙ˆc t	 l�i 
thành các �ám mây. Thoát-b�c h�i��i c�a Bay h�iTuy�t tan 

Dòng x˛ n˙ˆc 
Núi l
a phun ra h�i 
n˙ˆc, c…ng hình 
thành mây. Sông S˙�ng mù và s˙�ng �˜ng Dòng x˛ 

Các dòng khí ��y �“ng v€t
mây bay kh•p Trái 
�˘t. 

Dòng ch˛y 

Các gi˜t n˙ˆc hình N˙ˆc rˇ ra 
thành trong mây, và Thoát-b�c h�i 
r˝i các gi˜t n˙ˆc r�i ��i d˙�ng xu�ng Trái �˘t d˙ˆi 
d�ng m˙a và tuy�t. Dòng x˛Su�i khe 

Trong vùng khí h€u 
l�nh, m˙a tuy�t Ao h˝ 
hình thành tuy�t, 
bng và các sông N˙ˆc th˘mbng. 

N˙ˆc rˇ ra Cây c�i 
Tuy�t có th� tan ra N˙ˆc b� sung hút n˙ˆc 
và thành các dòng 
x˛, ch˛y vào sông 
su�i, ra ��i d˙�ng Dòng ch˛y ng�mvà ng˘m xu�ng �˘t. 

D� tr� n˙ˆc ng�m 
M“t l˙šng bng bay 
h�i th‡ng vào không 
khí, không c�n giai Howard Perlman, Gerard Gonthier, U.S. Geological Survey 
�o�n tan ch˛y (quá U.S. Department of the Interior General Information Product 146 Stefanie Neno, Jim Morgan, Gabriele Zanolli, Food and Agriculture Organization of the United Nations 
trình thng hoa). U.S. Geological Survey https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/water-cycle Biên d‘ch Mekong River Commission 

N˙ˆc m˙a r�i xu�ng 
đ˘t ch˛y xuôi xu�ng 
thành các dòng x˛, 
cung c˘p n˙ˆc cho ao 
h˝, và các đ�i d˙�ng. 

M“t ph�n n˙ˆc m˙a 
th˘m xu�ng đ˘t, và 
n�u đ� sâu, b� sung 
cho n˙ˆc ng�m. 

N˙ˆc ao h˝ và 
sông su�i cũng có 
th� ng˘m xu�ng 
đ˘t. 
N˙ˆc di chuy�n ng�m 
d˙ˆi đ˘t nh� l�c h˘p 
d�n và s’c ép. 

N˙ˆc ng�m ngay g�n 
m�t đ˘t đ˙šc cây 
c�i hút lên. 

M“t ph�n n˙ˆc 
ng�m th˘m ra sông 
h˝, và có th� ch˛y 
lên m�t đ˘t thành 
các khe su�i. 

Cây c�i hút n˙ˆc 
ng�m và thoát-b�c 
h�i n˙ˆc qua lá. 

M“t ph�n n˙ˆc ng�m 
ch˛y sâu xu�ng đ˘t 
và † l�i đó m“t th�i 
gian dài. 

N˙ˆc ng�m ch˛y ra 
đ�i d˙�ng, giúp cho 
vòng đ�i c�a n˙ˆc 
ti�p t	c. 

https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/water-cycle

