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 به نام او

 آیا می دانیدمجموعه 

های بسیاری ایتتوان سهمین آیا میدانید ها و دانستنی ها و برترین ها است. اصل اکثر این ها هم متاسفانه به زبان انگلیسی است طوری که می اگر نگوییم بهترین، یکی از بهترین سرگرمی ها خواندنِ
اب ذشته تعداد زیادی از آن ها به زبان فارسی ترجمه شده و کتها و البته به زبان انگلیسی هستند. اما در همین چند سال گها به بهترین شکل و با بهترین گرافیکرا یافت که ارائه دهنده این سرگرمی

باید بگوییم که بعضی  ،کرده ایم که بعضی هایشان هنوز هم جدید و خواندنی هستند. به خاطر تالیفی بودن آن و ارائه هایی هم از آن ها چاپ شده است. در این کتابچه مقداری از آن ها را جمع آوری
اما با این حال اکثر آن ها درست و قابل قبول می باشند و نمی توان از آن ها دست کشید. نکته دیگر اینکه  تایپ شده باشند.اشتباه ت نباشند یا به اشتباه ترجمه شده یا از آن ها ممکن است درس

ف های ابتدای جمالت را حذ« آیا میدانید »ضمنا بیشتر  و ... در بر می گیرد.این مطلب دارای موضوع بندی نیست و هر موضوعی را از نجوم و فیزیک تا مذهبی و زیست شناسی و فرهنگی تاریخی 
 .در آمده اند« اعداد و حقایق»شکل شکل بهتری پیدا کند. به این ترتیب بیشتر به کردیم تا 

 

 است کیلومتر 1۱۱در هر  لیتر ۵۷حدود  1فرمول های اتومبیل سوختمتوسط مصرف 

 بزرگی بر داللت چپ سمت عدد و خودرو نسل ۀ ، عدد سمت راست نشانپژوهای خودروهای شرکت در نامگذاری مدل

 دارد خودرو

 می کنند عمرسال  ۲۷تا  ۲۳حدود  نشانگان داون بیماری ژنتیکیبه مبتالیان 

 پارالمپیکو  المپیکهای جهانی در سطح بازی مدال طالموفق به کسب  کهاست  ورزش ایراندر تاریخ  نزتنها  زهرا نعمتی

 شده است

  توسط مادر دکتر مصدق نجم السلطنه بنا نهاده شد  ان نخستین بیمارستان مدرن تهرانبیمارستان نجمیه به عنو

 است ریاضیۀ های حل نشدمسئلهترین یکی از قدیمی حدس گلدباخ

 هستند گیاهان معطر و داروییگونه جزو  ۳۲۱۱از این تعداد  کهموجود است  گیاهیگونۀ  ۰۱۱۱در ایران حدود 

 پدیا منبع ویکی

 

 

 زرتشت یعنی ستاره زرین  

 باشد میلیمتر می ۶قطر شاهرگ گردن  

 کندمیناخن انگشت میانی سریعتر از دیگر انگشتها رشد  

 باشد نروژ سومین کشور صادر کننده نفت می 

 شودمیسال کمتر  ۰متوسط  به طورعمر بیمار  هاآنبا برداشتن تخمد 

 سال پیش اختراع شده است ۸۰اسکنر  

 باهوش هستند باردار نمی شوندکه گفتند زنانی سال پیش پزشکان آمریکایی می 1۱۱ 

 می باشدستاره دریایی فاقد مغز  

 می دهندکارگر در معادن چین جان خود را از دست  ۷۱۱۱ساالنه  

 می گرددذوب  کهمروارید درون سر 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7_%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D8%B7%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D8%B7%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%B3_%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
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 تومان است 1۱۱۱کمتر از  انسانارزش مادی تمام عناصر بدن  

 کندمیمیلیون سال یک ثانیه هم تغییر ن ۸۱۱در  کهساعت اتمی ساخته اند  

 دهدمیبال زدن یک پروانه هم زمین را تکان  

 است هاآنیکی از  انسان کهمیلیون موجود زنده روی زمین وجود دارد  ۳۱۱ 

 میلیارد اتم است 1۱۱دارای  آبیک قطره  

 کندمیات نظامی صادر حکشور تسلی ۳۱ایران به  

 اند داده تشکیل حشرات را دنیا موجودات ۰۱٪ 

 نمی تواند شنا کند شتر است کهتنها حیوانی  

 روباه همه چیز را خاکستری می بیند 

 گربه قادر نیست مزه شیرین را تشخیص دهد 

 نفر را بکشد 1۷۱یک گرم سم مار کبری می تواند  

 است انسانهزار بار دقیق تر از  1۲حس چشایی نوعی پروانه بزرگ  

 تف می اندازد قابلمبه هنگام عصبانیت بر صورت طرف  کهالما شتر بدون کوهانی است  

 بار در دقیقه می تپد گنجشک ها روی زمین می پرند 1۱۱قلب گنجشک  

 می تواند ایستادن روی سر و گردن را یاد بگیرد کهانی است فیل تنها حیو 

 متر حفر کند ۱1/۸سانتی می تواند در یک شب تونلی به طول  1۸یک موش کور  

 مرغ ها برای تخمگزاری احتیاجی به خروس ندارند خروس فقط برای بارور کردن تخم است 

 خورند وزن خود غذا می برابرهزار  ۰۶روز  ۷۶در  ابریشمکرم های  

 بار در ثانیه به تنه درخت ضربه بزنند ۳۱دارکوب ها قادرند  

 می باشددور خورشید ه زمان گردش آن ب برابر ۳دور خود ه زمان گردش سیاره عطارد ب 

 است یافته تشکیل پروتئین از مارها سم ۱۱٪ 

 قرار دارد هاآنقلب میگو ها در سر  

 ساعت پس از تولد جفت گیری کند 1۳گونه ای از خرگوش قادر است  

 کندمیسانتیمتر نشست  ۳۷سطح شهر مکزیک ساالنه  

 می سازندود بای صحرایی ساالنه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نموش ها 

 است 1۱با سفینه آپالو  کیلومتر ۸۱،۱۱۱دست یافته به آن  انسان که یبیشترین سرعت 

 کشور هم مرز است 1۲دارد، چین با  یهاچین بیشتر از هر کشوری همس 

 زنده بمانند آبروز زیر  ۳موریانه ها قادرند تا  

 شودمیی جدیدی برخوردار سلول هااز  که، یعنی اینشودمیروز نو  ۷۱۱تا  ۲۱۱در  انسانکبد  

 می رسدمتر  ۲درازای آن به و آب های شور تعلق دارد درازترین دم به سوسمار  

 می رسدسال  ۷۱۱۱قدمت خالکوبی به بیش از  

 می باشند دندانردیف  ۶اغلب مارها دارای  

 نمی توانندها آینه چهره خود را تشخیص دهند اما میمون قابلمشمپانزه ها قادرند  

 می تپدبار در دقیقه  ۱تنها  وال هاقلب  

 می رسدمتر  ۷۷ از درازای آن به بیشو رم خاکی است درازترین جانور یک نوع ک 
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 می باشداولین کلیسای ساخت بشر یعنی کلیسای پطرس مقدس در انطاکیه ترکیه  

 دهدمیرا اکسیژن تشکیل  انسان وزن ٪۶۷تقریبا  

 ست هاانسانرشد جمعیت  برابر ۲در جهان  ماشین هارشد تعداد  

 می باشندوزیر دفاع اسراییل و ریس حزب کارگر آن ایرانی االصل  

 ایران زمان شاه دارای ورزیده ترین خلبانان دنیا بود و تیم اکرو جتش حرف اول را در دنیا میزد 

 بیشترین آمار طالق در جهان متعلق به ایران است 

 کوکا کوال در اصل سبز رنگ است 

 دبای پایان می شودمیغاز آ کهها با همان حرفی اسم قاره 

 با حبس نفستان خود کشی کنید نمی توانیدشما  

 دستتان را بلیسید آرنجمحال است  

 به دلیل فیزیک بدنی قادر به دیدن آسمان نیستند هاکخو 

 فندک قبل ازکبریت اختراع شد 

 است آبسر دردهای معمولی از کم نوشیدن  بیشتر 

 زکریای رازی به غیر از الکل کاشف گوگرد هم هست 

 ضربه است 1۵۲ثانیه  ۶۱گ پنگ در مدت زمان نرکورد ضربه زدن به توپ پی 

 افزایش طول عمر داشتن تناسب اندام به همراه وزنی مناسب است عاملمهمترین  

 جمعیت دنیا را دارد جوان ترینسال سن دارند و ایران  ۲۱در صد جمعیت ایران زیر  ۵۱ 

 می گرددخوردن کاهو مانع ریزش و سفید شدن موها  

 ن یک عدد سیب قرار دهیدآز جوانه زدن سیب زمینی درون سبد برای جلو گیری ا 

 است آبگرم در هر میلیون تن  ۸دریا دارای طالست و این مقدار در حدود  آب 

 را دارد انسان ۳۳۱۱کشتن در بدن خود سم کافی برای  کهیک نوع وزغ وجود دارد  

 دوزک در جهان وجود داردهزار نوع کفش ۲۷۱ 

 می کشدیا  کندمییا فلج و طعمه را  کندمیدارد استفاده  کهوال برای شکار از صدای بسیار بلندی  

 کلیومتر دارد، این نوع قطارها در ژاپن وجود دارند ۷۰1سریعترین قطار دنیا سرعت  

 میلیون سلول بینایی دارد 1۲۷حدود  انسانچشم  

 می انجامیدروز به طول  ۵۱مراسم مومیایی کردن در مصر باستان  

 در جهان وجود ندارد شودمی پرتابایی به فضا سفینهکه صدایی بلندتر از زمانی  

 است می شدهدر قدیم ارزش نمک بیش از طال بوده ، از نمک برای نگهداری غذا استفاده  

 مردان است برابردر زنان دو  استخوانناشی از پوکی  استخوانشکستگی  

 باشند می فاسد چینی زنان از ٪۱۵در حدود  

 توماس ادیسون از تاریکی وحشت داشت 

 چشم شتر مرغ از مغزش بزرگتر است 

 حرف دارد 1۳الفبای مردم هاوایی  

 ندخوابنمی ها مورچه 

 اسکندر و ژولیوس سزار صرع داشتند 
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 توسط یک فرمانده جنگی اختراع شد آدامس 

 است ۱۱۵کد کشور روسیه  

 کندمیساتنی متر تغییر  1۶انبساط  ارتفاع برج ایفل در سرما و گرما بر اثر انقباض و 

 سه سال بدون غذا زندگی کند می تواندعقرب  

 از گرسنگی بمیرد کهروز بدون سر زندگی کند تا این ۱ می تواندیک سوسک حمام  

 ش را بیرون در بیاوردزبان می توانددیل نکوروکو 

 دخواببسال  ۲ می تواندحلزون  

 !ترسند تا از مرگبه طور میانگین مردم از عنکبوت بیشتر می 

 جمع کند $۸۱،۱۱۱زیتون از ساالد هر مسافر توانست  1خطوط هوایی آمریکا با کم کردن  

 خورندمتر مربع پیتزا می ۵۲،۱۱۱میانگین روزانه  به طورآمریکا  ملت 

 می شوندسالگی ظاهر  ۶تا  ۳در سن که می شوند ها بدون کشکک زانو متولد بچه 

 چشندها با پاهایشان میپروانه 

 صدا1۱ها کمتر از سگ که صدا با حنجره خود تولید کنند در حالی 1۱۱ می توانندها گربه 

 کندمیکالری در ساعت مصرف  1۷۱کوبیدن سر به دیوار  

 سال نوری فاصله دارد 1نزدیکترین ستاره به ما  

 کیلومتر با بالن پرواز کند ۰پرواز را تجربه کرد و توانست  1۵۰۲برای اولین بار در  انسان 

 از نظر جغرافیایی جدا شده است قاره آمریکا از قاره آفریقامیلیون سال پیش  1۷۱ 

 میلیارد نفر خواهد گذشت ۱سال آینده از مرز  ۷۱جمیعت جهان تا  

 می باشددرجه  ۸۶۳ کهی دارد ثابتترین سیاره زهره می باشد این سیاره درجه حرارت  گرم 

 میلیارد سال می باشد ۷عمر خورشید  

 میلیارد سال می باشد 1۱راه شیری  کهکشانعمر  

 نوع میکروب را از بین می برد ۶۷۱ها بار از مواد ضد عفونی قوی تر است و  1۱۱نقره  

 میلیون کیلومتر است ۷1۷مساحت کره زمین  

 ستاره دارد میلیون 1۱۱راه شیری بیش از  کهکشان 

 حنجره زرافه تار صوتی ندارد و گنگ است 

 عسل است شودمیفاسد نکه  تنها غذائی 

 پلک زدن مردان است ابربر ۳پلک زدن زنان  

 هزار سال قدمت دارد ۷۱ و ترین بنا در شمال توکیو استی قدیم 

 نفر به بیماری ایدز مبتال می شوند 1۸،۱۱۱روزانه  

 است زبانمقاوم تریم ماهیچه در بدن  

 شودمیروز یکبار عوض  1۱هر انده دست را پوش آرنج کهپوستی  الیه 

 میلیارد الکترون وجود دارد ۲۲ آبدر هر قطره  

 می گذاردمرغ با شنیدن موسیقی بزرگترین تخم را  

 کندمیسال عمر  ۳۷تا  ملکهسال و مورچه  ۷مورچه کارگر تا  

 معده دارد یکی برای جمع آوری عسل و دیگری برای هضم غذا ۳زنبور عسل  
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 ترین مغز را دارد مورچه نسبت به بدن اش بزرگ 

 !هم ببیند خوابمی تواند ماه  ۸یا هفته  1۵بعد از  انسانجنین  

 نوع گروه خون دارد ۸ انساننوع گروه خون دارند در حالی  ۷گربه و سگ  

 می گیردتا از کره زمین در سیاره مشتری جای  1۲۱۱ 

 در آن باران نباریده شودمیهزاران سال  کهدر شیلی صحرایی وجود دارد  

 پشت سر خود را ببینند می توانند بدون برگشتن به عقب کهی اند خرگوش و طوطی تنها حیوانات 

 وجب دست خود اوست ۰ برابرسالم  انسانطول قد هر  

 را بر عهده دارند رنگ هامسولیت تشخیص  کهمیلیون سلول دارد  1۲۷ انسانچشم  کهشب 

 هزار کیلومتر رشته عصبی دارد ۷۱ انسانبدن  

 است انسان دخوابببه پشت  می تواند کهی تنها موجود 

 لیون رنگ مختلف را ببیند و از هم دیگر جدا نمایدیم 1۱ می تواند انسانچشم سالم  

 می شوندو بعد از چند هفته بخشی از نوزادان به ماده تبدیل  می شوندهمه نوزادان میگو نر  

 می میرنددگی یدر اثر مار گز که می میرند بیش از افرادی استزنبور  شدر اثر گز کهافرادی  

 است انسانقوی تر از حس بویایی  برابر 1۱۱حس بویایی خرس تقریباً  

 متر دارد ۳1تا  1۶کیلو متر و ارتفاع بین  11 عرضشار جهان آبعریض ترین  

 د کندیلیتر عرق تول ۳ساعت  1قادر است در ظرف  انسانبدن  

 ستاره را در آسمان مشاهده کرد هزار ۶با چشم غیر مجهز به تلسکوب می توان  

 ه جهان قرار داردترین نقط کشور تایوان از نظر موقیعت جغرافیائی در خطرناک 

 هزار ببر وجود دارد ۵در جهان فقط  

 میلیون سال نیاز دارد ۲زمین حداقل به  مشابهتشکیل و تولد سیاره ای  

 کلیومتر در ثانیه نیاز است 11برای فرار از جاذبه زمین به سرعت  

 اندبرابر تجزیه و فرسودگی مقاومهزار سال در  ۷۱ظروف پالستیکی  

 می زندسرد یخ  آبزودتر از به خاطر تبخیر گرم  آب 

 کاغذ تولید کرد گرمکیلو 1۱۱۱تا  ۷۱۱از یک درخت معمولی می توان  

 از دیگر فلزات در جهان مصرف دارد بیشتر کهآهن فلزی است  

 تر است به همین دلیل هم از سایر نقاط بدن گرم کندمیانرژی را در بدن مصرف  ینمغز بیشتر 

 انجیر تازه مقوی است برابر ۶انجیر خشک کرده  

 شودمینفر به جمعیت جهان اضافه  میلیون ۰۶ساالنه  

 سل کشف نشده استع ساختروش با پیشرفت علم هنوز برای دانشمندان  

 می کنندمردم در نیمکره شمالی زندگی  ۱۱۹ 

 نر هرگز بار نمی آورد یدرخت خرما 

 ین تخم مرغ بیشتر از شیر و گوشت استئپروت 

 هزار سال قبل کشف شد ۲توسط مصریان در حدود  کهی است آبترین تیز قدیمی کهسر 

 می باشدنفر موهایش تیره  ۸نفر  ۷در دنیا از هر  

 کندمیمورد نیاز خود را با خوردن برگ گیاهان تامین  آبنوشد و نمی آبخرس کواال هرگز  
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 می رسدمیلیون سال  ۵۱، قدمت آن به ستترین دریاچه دنیا ا نسالکهدریاچه بایکال  

 می باشدهزار کیلومتر مربع  ۳۸۱مساحت خیلج فارس  

 خورشیدی در تهران برقرار شد 1۳۰۷اولین تماس تلفنی ایران سال  

 کندمیاستفاده ن هاآناز هیچ یک از  کهمی باشد  دندان ۲۷۱۱نوعی کوسه دارای  

 کندمیعضله استفاده  ۲۱۱از  هتادبرای حفظ تعادل خود در حال ایس انسانبدن  

 روز شبانه ۷کیلومتر در  1یعنی  می باشدمیلیمتر در ثانیه  ۳۲ترین حلزون  سرعت سریع 

 چگالی زمین از سیارات دیگر منظومه شمسی بیشتر است 

 دهدمیبلعیدن را انجام  عملبار  ۳۱۷طور متوسط ه هر فرد هنگام غذا خوردن ب 

 دهدمیرا افزایش  دیابتبه  ابتالخطر ساعت  ۰ساعت و بیشتر از  ۶کمتر از  خواب 

 می باشدمیلیون  1۱۱بر  1نزای مرغی اابتال به آنفلوخطر  

 روز است ۸۱۱به  زدیککرگدن ن حاملگیدروان  

 دهند ها را بدرستی تشخیص نمیو میمون، رنگ انسانغیر از ه پستانداران ب 

 مد بوده است ابروباشد زیرا در دوران رنسانس تراشیدن  می ابرومونالیزا فاقد  

 گردندتقریبا نیمی از کل نشریات جهان در دو کشور آمریکا و کانادا منتشر می 

 های سیاه رنگ هستندنوشابهرنگ زیان بارتر از نوشابه های زرد 

 تا فضای کافی برای قرارگیری قلب فراهم آید است شش چپ اندکی از شش راست کوچکتر 

 می باشدهزار عدسی  1۱هر چشم مگس دارای  

 می باشدی بیشتر از شتر آببی  برابرمقاومت موش صحرایی در  

 استمیلیون  ۷۱های هند بالغ بر جمعیت میمون 

 می رسدعدد  1۳ها به  تعداد چشمان عقرب 

 اثر سیب در بیدار نگهداشتن افراد در شب بیشتر از قهوه و کافئین است 

 کیلومتر است ۶۲۵۱فاصله سطح کره زمین تا مرکز آن حدود  

 می باشندهای ماهی ها حاوی فلساغلب ماتیک 

 شودمیتزریق شود باعث مرگ  انساناگر به صورت وریدی به و دارچین بسیار کشنده است  

 کندمیسال عمر  11۶میلیارد نفر بیش از  1فقط یک نفر از  

 عمومی ترین نام در دنیا محمد است 

 سانتی متر قد دارد ۳۲۶بلندترین زن دنیا  

 متر است 1۱طوالنی ترین لباس عروس دنیا به طول  

 میلیون نفر دیگر یکی است ۱روز تولد شما حداقل با  

 کن شیشه و چاپگرهای لیزری را زنان اختراع کردندپاک، برفجلیقه ضد گلوله، ضد آتش 

 دست هستندهای قطبی چپ تمامی خرس 

 تندقادر به پریدن نیس کهها تنها جانورانی هستند  فیل 

 ها را بکشندتوانند آن نمی کهترسند  ها می، مردم آنقدر از عنکبوتبه طور متوسط 

 کندمیمورچه همیشه بر روی سمت راست بدن خود سقوط  

 پزشک اختراع شددندانصندلی الکتریکی توسط یک  
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 دهدافزایش می برابر ۵۱۱های موجود در گوش را تا استفاده از هدفون در هر ساعت باکتری 

 هر شخص نیز متفاوت است زبان، اثر نظیر اثرانگشت 

 زنندمردان چشمک می برابر ۳زنان تقریبا  

 می کنندها عمر سال بیش از چپ دست ۱ی راست دست به طور میانگین هاانسان 

 لئوناردوداوینچی قیچی را اختراع کرد 

 ین کمپانی استدرآمد مایکل جوردن از کمپانی نایک، بیش از درآمد تمام کارکنان ا 

 شودمیهم قافیه ن month انگلیسی با کلمه زبانهیچ کلمه ای در  

 افتندمورچه ها بعد از مرگ در اثر سم پاشی به پهلوی راست می 

 خوردمی خوابعنکبوت را در حال  ۰اش به طور میانگین ی در طول زندگیانسانهر  

 عضو چشایی دارد ۳۵،۱۱۱گربه ماهی بیش از  

 کندمیمتر حرکت  1۷هر گالون سوخت فقط  بابتدوم  الیزابت ملکهکشتی  

 کارت اعتباری دارد ۳هر آمریکایی به طور میانگین  

 دارند دیکتاتوریور هم بحشراتی مانند مورچه و زن 

 شدمییک سنجاقک به اندازه یک شاهین به طوری که  می شدند تر اگر اکسیژن هوا بیشتر بود حشرات بزرگ 

 استدر ساعت متر کیلو ۲۶۱۱ین جت دنیا دارای سرعت سریع تر 

 کیلومتر است ۳۱های یک نیشکر طول همه ریشه 

 ها جوز هندی استملکه میوه 

 میلیارد تن است ۳ها ه چالهقاشق چایخوری از سیا 1وزن  

 میلیارد میلیارد میلیارد تن است ۳وزن خورشید  

 شودمیکیلومتری شنیده  ۲نعره یک نوع شیر تا  

 قوی تر است انسانبار از چشم  ۰۱چشم جغد  

 اندگاه در طول حیات خود از تلفن استفاده نکرده  هیچ جهان جمعیت ٪ ۷۱ 

 می ماندمورچه در مایکروویو زنده  

 کودکان نقش دارد دنداندود سیگار موجود در محیط بیشتر از مواد قندى در پوسیدگی  

 هزار می رسد 1۰گاهی به  هاآنتعداد  وپروانه ها، چشم های مرکب دارند  

 می زندبار بال  1۱۱۱در ثانیه که یک نوع پشه وجود دارد  

 بوده است هاانسانهزار سال پیش در سفره ما  ۷نمک از  

 انرژی = جرم ضرب در مجذور سرعت نور ؟قانون تبدیل ماده به انرژی انشتین چیست 

 وجود دارد انسانعنصر در بدن  1۱۳ وجود آمده و اینه عنصر ب 1۱۳کره زمین از  

 شودمی برابرهای متولد شده با حجم زمین سال هیچ مگسی نمیرد حجم مگس 1اگر در  

 انگلیسی بلدند، بیشتر است که یهایانگلیسی بلدند، از آمریکاییکه  یهایتعداد چینی 

 میلیون تن است ۳۱کوه یخی متوسط الحجم یک وزن  

 لودگی هوا جان خود را از دست می دهندآنفر به خاطر  ۳۵در تهران روزانه  

 می رسدمیلیارد سال  ۱قدمت انرژی تاریک در فضا به  

 میلیون مرتبه پلک می زند 1۱ساالنه بیش از  انسان 
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 می کنندهای پا رشد ناخن برابرهای انگشتان دست، تقریبا چهار ناخن 

 گذارندیک چشمشان را باز می خوابها هنگام ها هم مانند گرگدلفین 

 کندمی مصرف تنهایی به را دریافتی اکسیژن ۳۷۹ ولی است بدن وزن از ٪ ۳ انسانمغز  

 است آببیشتر سردردهای معمولی از کم نوشیدن  

 یک چهارم خاک روسیه در سال پوشیده از برف است  

 درا بدون مقاومت از خود عبور ده در حرارت پایین جریان می تواند که ست ایادهم ابررسانا 

 تجزیه و فساد مقاومند برابرهزار سال در  ۷۱ظروف پالستیکی تقریبا  

 کلسیم وجود داردو در تمام وجود شما بیش از یک مشت گچ  

 درجه برخوردار است ۲۶۱ با برابرفریقائی از میدان دیدی آموش دو پای  

 سال می رسد ۳زمان بارداری فیل به  

 بار در دقیقه دارد  1۱۱۱با   قناری بیشترین ضربان قلب را 

 به یکدیگر جوش می خورند هاآنرشد بعضی از ادامۀ با  کهدارد  استخوان ۲۱۱نوزاد بیش از  

 دهدمیتقریبا یک سوم وزن یک زن و یک دوم وزن یک مرد را ماهیچه تشکیل  

 ر زیر خاک مدفون اندامروزه بر روی کره زمین است د کهجمعیتی  برابر ۲۱ 

 کیلومتر کشید ۷۶با یک مداد می توان خطی به طول  

 ندارد هاآناشعه رادیواکتیو تاثیری بر  کهها تنها موجوداتی هستند عقرب 

 یک نوع سار و دیگری مگس است هاآنیکی از  که ها دو دشمن دارندعقرب 

 کندمیبا سرعت بسیار کند حرکت  کهشیشه به ظاهر جامد است ولی مایعی است  

 اولین راه شوسه و زیرسازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد 

 دور، دور زمین بچرخد ۵۷نور می تواند در یک ثانیه  

 شودمیکیلومتر  ۱۵۱۱۱اگر تمام رگ های خونی را در یک خط بگذاریم تقریبا  

 هواست بار سریع تر از سرعت آن در 1۸سرعت صوت در فوالد  

 شودمیمیلیونیم میلیمتر خم  ۳وقتی مگس بر روی یک میله فوالدی می نشیند به اندازه  

 مترمربع است ۷/۸میلیون تن بر  ۵۱۱فشار در مرکز خورشید تقریبا  

 ل جهان بیشتر استملطول عمر مردم سوئد و ژاپن از دیگر  

 درجه است ۱۸ آیهدمای هوا در س کهداغ ترین نقطه زمین در دالول اتیوپی است  

 است تابستاندر زمستان سنگین تر از  کهلیتر سر 1 

 درصد بقیه غیرنظامی است ۸۱درصد از ماهواره های جهان، نظامی و  ۶۱ 

 تا تصویر را ایجاد کند کندمیبرخورد  تلویزیون بیلیون بیلیون الکترون به صفحه ۷۱۱۱در هر ثانیه  

 لیون ضرب در میلیون استبا می برابریک بیلیون  

 میلیارد است ۶۸به  1شانس شبیه بودن دو اثر انگشت  

 تمیز را آلوده کند آبمیلیون گالن  1می تواند تقریبا  یک گالن روغن سوخته 

 شودمیآلودگی  خوابسیب اول صبح، بیشتر از قهوه باعث دورشدن  1خوردن  

 سال پیش بوده است ۱۱۱۱جویده شده، متعلق به که ی آدامسقدیمی ترین  

 یخ زدن قابلماسکیموها هم از یخچال استفاده می کنند، منتها برای محافظت غذا در  
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 شودمیهنگام خردکردن پیاز مانع از اشک ریزی شما  آدامسجویدن  

 سال قبل، هیچ حیوانی اهلی نبود ۸۱۱۱در  

 شوندها داده می نوزاد اشتباه به خانواده 1۳نه به طور متوسط روزا 

 شودمیهیچ کس نمی داند چرا صدای اردک ها اکو ن 

 رفته استبه عنوان یک دارو به فروش می 1۰۲۱سس کچاپ در سال  

 سال طول کشید تا لب های مونالیزا را نقاشی کند 1۱لئوناردو داوینچی  

 رویدید در ماسه فرو نمیخوابوقتی پاهایتان را آرام باال بیاورید و به پشت ب 

 !شان می بردخوابدقیقه  ۵راد در کمتر از اکثر اف 

 ثانیه بعد از قطع گردن هنوز به هوش است ۰ انسانیک  

 کندمیسنگ به زمین برخورد  شهاب ۷۱۱سالی  

 میلیارد اسب بخار انرژی به زمین می فرستد 1۳۶۱۱۱خورشید روزی  

 

 کوچک ترین زمین فوتبال ساخته شده یک بیست هزارم یک تار مو است 

 با دویدن می توان مسافر زمان بود و کسری از ثانیه از دیگران بیشتر عمر کرد 

 چپ دست هستند، تایپیست اند کهدرصد افرادی  ۷۶ 

 تن گیاه در گذشته مدفون شده است ۳۲۷لیتر بنزین  1برای تولید  

 شودمیدقیقه نسل یک موجود زنده منقرض  1هر  

 دیگر نقاشی می کشید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست 

 گوش و بینی در تمام طول عمر رشد می کنند 

 دریا بهترین ماسک صورت است آب 

 میلیون پیچ و مهره به کار رفته است ۳۷در ساخت برج ایفل  

 نوع بوی مختلف است 1۱۱۱۱قادر به تشخیص  انسانبینی  

 ال زمین کافی استمیلیون س 1برای مصرف  کندمیثانیه تولید  1خورشید در  کهانرژی  

 عطسه کنید غیرممکن است بتوانید با چشم باز 

 کیلو پوست می اندازیم 1۰ما در طول زندگیمان  

 !ی استآبدرصد آمریکایی ها  ۰۱رنگ مورد عالقه  

 

 «باشه»یعنی  دهدمیطرفی دیگر تکان وقتی شخصی در سریالنکا سرش را از طرفی به  

 بیشتر است هاتعداد جوجه ها از آدم جهاندر  

 نوارهای الستیکی خیلی طول می کشد تا سرد شوند 

 تلویزیون می بینید کهفعال تر از وقتی است  خوابمغز در هنگام  

 سبز استفاده کنند نوزادانشان زیبا می شوندسیب سیب به خصوص  ،اگر مادران در زمان بارداری 

 تیزهوش می شوند هاآناستفاده کنند بچه های  ۲مادران باردار از انگور و جوانه گندم و امگا اگر  

 جرم خود را از دست داده استاز   ۸۱۱۱۱بر  1خورشید فقط  

 

 شهر دارد 1۱1۰ایران  
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 ترین رود ایران کارون در خوزستان است آب پر 

 بام ایران استان چهارمحال و بختیاری است 

 هزار بار نفس می کشد۳۲ساعت ۳۸ر طول هر فردی د 

 ! کندمیی برابرحس بویایی مورچه با سگ 

 ! کوال به عنوان دارو استفاده شودکوکابود  قرار 

 ! کیلومتر درست کرد ۰1گرم طال می توان نخی به طول  ۲۱با 

 ! جزیره تشکیل شده است ۷۰۷هزار و  1۵۱فنالند از 

 ! ر از حجم کنونی اش بودبار بزرگت ۳۱۱۱زمین در آغاز پیدایش 

 واژه مختلف وجود دارد  ۰۷۱عربی برای کلمه شمشیر  زباندر 

 نوع گل مختلف است ۸۱گل سرخ ترکیبی از بوی بوی  کهکرده اند  ثابتدانشمندان 

 

ست یک هواپیمای بویینگ سنگین وزن را می توان می شداگر کلفتی تار عنکبوت به اندازه مغز یک مداد به هم تنیده 

 کندملتح

 

 می ترسدفیل از موش  کهاین حقیقت دارد  

 شلوغ ترین مکان دنیا کندوی زنبور عسل است 

 دار استاختراع رکورد 1۱۱۸ادیسون با  کهمیلیون اختراع در جهان وجود دارد  ۶در حال حاضر  

 شودمیکنیم باز هم به اندازه کره مشتری ن برابراگر تمام کرات منظومه شمسی را با هم جمع کنیم و سپس آن را دو 

 وسعت کره ماه به اندازه قاره استرالیاست

 خورندوزن خود غذا می برابردر روز دو  اند کهها فراوان ترین موجودات بر روی زمین هستند و موجوداتی خمل

 هزار عدسی تشکیل شده است 1۱هر چشم مگس از

 یعنی دو قطبش گرم و قسمت های استوایی آن بسیار سرد است طبیعت سیاره اورانوس بر خالف زمین است

 زنده بمانند آبیک ماه بدون غذا و دو ماه بدون  می توانند هاآنگرسنگی هستند  برابرسوسک ها مقاوم ترین موجودات در 

 باعث زمین لرزه شود می تواندنیروی جاذبه ماه 

 شیارهاى کف دست کمکی براى بهتر گرفتن اشیاء است

 هستندکیلومتری  ۸الشخورها قادر به دیدن یک موش کوچک از ارتفاع 

 می گویندلهجه سخن  1۱۱۱مردم فیلیپین به بیش از 

 می شمارند یابیهایشان را برای مسیر مورچه ها هم شمردن بلدند و قدم

 کندمیخته از تنگی عروق خون جلوگیری لمصرف زغا

 کندمیکیلومتر در ساعت حرکت  ۱۱۱۱۱۱شیری با سرعت راه  کهکشانخورشید در مدار 

 نام قدیم یونان، هالس برگرفته از هلیوس خدای خورشید بوده است

 می کنندفقط قورباغه های نر قور قور 

 کیلومتر در ساعت بدود ۷۱با سرعت  می تواندخرس با تمام سنگینی خود 

 دافراد باهوش داراى روى و مس بیشترى در موهایشان هستن

 یک سگ را کشت می توانشکالت بر عصب و قلب سگ تاثیر بد دارد، با کمی شکالت 
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 می کشدو  می زندو عقرب خودش را نیش  کندمیعقرب را دیوانه  الکلیک قطره 

 بجای پالسمای خون استفاده کرد می توانمایع موجود در نارگیل نارس را 

 دهدمیدرخت بلوط تا قبل از پنجاه سالگی میوه ن

 وزنش را بلند کند برابر ۲۱۱ می تواندنوعی عنکبوت 

 نانومتر است  ۵۱۱تا  ۸۱۱طول موج نور مرئی بین 

 ترین ستاره دنیا است خورشید کوچک

 می کنیددقیقه قبل از آن را مشاهده  ۰صحنه  می کنیدوقتی به خورشید نگاه 

 می گویندلهجه سخن  1۱۱۱مردم فیلیپین به بیش از 

 خواهد شد 1جهان است و تا چند سال دیگر  ۷ایران در تورم رتبه  یل جهانبه گفته صندوق پو

 کیلومتر مربع است 16۰۶۷6۷۱1ایران فالتی به وسعت 

 میلیون تومان است ۵۱۱میلیارد و  1گرانترین کفش دنیا 

 میلیون تومان است ۳1۱گرانترین سینمای خانگی 

 میلیون تومان قیمت دارد ۳1۱گرانترین بلندگوی جهان 

 میلیارد تومان است 1یسی بوده و ئگرانترین ساعت دنیا سو

 است تومان میلیارد 1با الماس تزیین شده و بیش از  است کهگرانترین ماشین دنیا یک الگانس 

 با طول کف پا است برابر آرنجفاصله بین مچ دست تا 

 درصد مردم جهان چپ دست هستند 11

 ست استماه آگو دربیشترین میزان تولد در جهان  

 آن را حس کنیدۀ د مزنمی توانی، غذا با بزاق دهان ترکیب نشود کهتا زمانی  

 دارد دندان ۸۳خرس 

 چشم شترمرغ از مغز آن بزرگ تر است

 نیستۀ دیگر هیچ دانه ای از ذرت شبیه دان

 قند داردتوت فرنگی بیش تر از لیمو 

 دنده ی اضافی دارند استخواندرصد مردم جهان در بدن خود یک  ۰ 

 شودمیها یافت گیاهی روی کره ی زمین در اقیانوسدرصد زندگی  ۰۷ 

 ها شیرین بیان دوست دارندخرگوش

 شودمیی رنگ آب شودمیخون خرچنگ دریایی بی رنگ است اما وقتی  با اکسیژن ترکیب 

 گوزن موز دوست دارد

 ه استثانیه بود 1۲طوالنی ترین پرواز ثبت شده ی یک جوجه 

 پرندگان برای بلعیدن نیاز به نیروی جاذبه ی زمین دارند

 است ”E“ انگلیسی حرف زبانپرکاربردترین حرف 

 است ”Q“ انگلیسی حرف زبانکم کاربردترین حرف 

 انگلیسی است زبانی معنی دار  جملهکوتاه ترین   ”I Am“ ه یملج
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 است کهکشانمسافران بیشتر از هر چیز دیگری فراموش می کنند به همراه بردارند مسوا کهچه آن

 سیب برای بیدار شدن در صبح از قهوه مؤثرتر است

 درجه فارنهایت( تعریف شده ۵۵تا  ۶۰درجه سانتی گراد ) ۳۷ تا  ۳۱درجه حرارت اتاق بین 

 مردمک چشم هشت پا مستطیل شکل است

 دیگری متصل نیست  استخوانبه هیچ  کهی در بدنتان است استخوانالمی در گلوی شما تنها  استخوان

، وحشتناک hazardousعبارتند از خطرناک  هاآن ) شودمیختم  ' dous 'به  کهانگلیسی است  زبانکلمه در  ۸تنها  

horrendous شگفت انگیز ،stupendous    و فوق العادهtremendous ) 

 به معنی شهر است 'town'انگلیسی  زبانقدیمی ترین کلمه در  

 را به طرفین حرکت دهند کهکشانها نمی توانند فگربه

 شودمیقرار دهید منفجر  مایکروفراگر انگور را در 

 حساس ترین انگشت شما انگشت اشاره تان است ) نزدیک ترین انگشت به انگشت شست(

 داردحفره  ۲۲۶توپ گلف به طور متوسط 

 ی معموالً ناشنوا هستندآبگربه های سفید با چشمان 

 درجه ای هستنند ۳۰۷گربه ها دارای دید محیطی 

 سگ های کوچک معموالً طوالنی تر از نژادهای بزرگ تر زندگی می کنند 

 گربه های خانگی بوی مرکبات را دوست ندارند

 دطول دم خود به باال پرش کنن برابر ۵گربه ها می توانند تا 

 بازی های جهان را تولید می کنند اسباب ٪ ۵۱تولید کنندگان چینی 

 مایل( است ۲۱۱۷کیلومتر ) ۶۸۲۱طول دیوار بزرگ چین در حدود 

 کاغذ از چین منشأ گرفته 

 چرخ دستی در چین اختراع شده

 بغل کردن درخت در چین ممنوع است

 در داخل خانه فیلم برداری شده بود کاملبه طور « ماری پاپینز»فیلم 

 هزار کیلومتر خط راه آهن وجود دارد 1۱در ایران 

 کشور اول تولید کننده میوه در دنیا است 1۱ایران اولین تولیدکننده میوه در خاورمیانه و جزو 
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 اختراع شد 1۱۱1قهوه فوری در سال 

 طال است میلی گرم ۳۱کیلوگرمی حاوی  ۵۱ انسانبدن یک 

 جمعیت جهان است ٪ ۷۱ذای اصلی برنج غ

 پز شده و سفت شده می چرخد )تخم مرغ نپخته و یا نرم نمی چرخد( آبتخم مرغ 

 هیچ کره ای در دوغ وجود ندارد

 زنده بمانند آبزرافه و موش می توانند بیشتر از شتر بدون 

 http//www.didyouknows.com: منبع اصلی   

 

 

 

 در هر وعده غذایی تقریبا به اندازه یک سوم از وزن بدنشان غذا می خورند هاپلیکان  

 گوریل ها نمی توانند شنا کنند

 پنجه دارد 1۰گربه اهلی 

 د سرفه کنندزرافه ها نمی توانن

 گوزن ها یونجه دوست ندارند

 داردوع مختلف از کانگوروها وجود ن ۷۱بیش از 

 سال است ۱ها به طور متوسط  سنجابطول عمر 

 هر روز به اندازه وزنش کرم بخوردپالتی پوس )نوک اردکی( می تواند 

 سریع تر از یک شاتل فضایی باشد برابر ۷۱کک ها می تواند  شتاب

 ن عنکبوت شفاف استخو

 جیح می دهندراد با موهای تیره ترپشه ها کودکان را به بزرگساالن و مو بورها را به اف

 گونه زنبورها عسل تولید می کنند ۳۱۱۱۱گونه از  ۸تنها 

 کیلومتر مکعب جا داد 1وان در یک ی روی زمین را می تهاانسانتمام 

 دوزها وجود دارد گونه شناخته شده از پینه ۸۲۱۱بیش از 

 پاهای پشتشان طعم را حس می کنند پروانه ها با

فرار در مواقع حریق، برف پاک کن شیشه جلو اتومبیل و چاپگرهای لیزری به وسیله  جلیقه های ضد گلوله، پله کان مخصوص

 زنان اختراع شده اند

 شندبک هاآنکوسه ها را با کوبیدن پوزه هایشان به دلفین ها می توانند 

 مایلی( حس کنند ۳۷کیلومتری ) ۸ز کوسه ها می توانند یک قطره خون را ا

 متری شیرجه بزنند ۱1۷یقه به عمق در عرض دو دق نهنگ های پوزه بطری می توانند

http://www.did-you-knows.com/?page=9
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 سال زندگی کند ۰۱گو می تواند تا فالمین

 و یا مارها قاره قطب جنوب استخزندگان تنها قاره بدون 

 ستن جهان ازرگترین جمعیت گوسفندااسترالیا دارای ب

 مایل در ساعت( برسد ۸۳در ساعت ) کیلومتر ۶۵سرعت سگ تازی می تواند به بیش از 

 تا است( ۲۶و ماده ها  ۸۱ی نرها هادندانیش بگویید )تعداد هادندانجنسیت یک اسب را می توانید از روی 

 ند یا استراحت می کنندخواب کهکوسه ها هرگز متوقف نمی شوند حتی زمانی 

  تازی بهتر از بقیه نژادهای سگ می توانند ببینندسگ های 

 گوش می کنند شیر بیشتری می دهند وقتی گاوها به موسیقی

 می توانند بشنوند هاانسان کهزیر فرکانسی است  کهفیل ها در امواج صوتی ای با هم ارتباط برقرار می کنند 

 توانند زندگی می کنندر اسارت می الک پشت های غول پیکر بیش از هر جانور دیگری د

 د )در غیر این صورت غرق می شوند(ها نمی توانند نیش بزننمردابها و مارها در رودخانه

 ماه می تواند دوام بیاورد ۶ن تا ی بدون خوردآبنهنگ 

 شاخک دارد 1۱ماهی مرکب 

 تخم مرغ در سال می خورد ۳۶۲توسط هر آمریکایی به طور م

 ها را مدیریت می کنندباحس آمریکایی زنان پول و پرداخت صورتهای خانواده از ٪۵۷در 

 )ریه سمت چپ به خاطر قرارگرفتن قلب، کوچک تر است( مان هوا می گیرد ریه سمت راست ما بیشتر از ریه سمت چپ

 نان سریع تر از قلب مردان می زندقلب ز

 صلی آهن فریک بوده است(است )نام ا Feنماد اتم آهن 

 ، فیل ها و بوفالوها آدم می کشندتر از مجموع شیرهاها بیشکرگدن

 جوانه چشایی دارد 1۱،۱۱۱ر متوسط هر فرد به طو

 ر ایسلند بیش از سایر کشورها استکوال دمصرف سرانه کوکا

 ب می تواند دو بار دور سرش بپیچددارکو زبان

 مارها نمی توانند پلک بزنند

 مورچه ها پودر بچه )پودر تالک( دوست ندارند

 

 تن است ۶۷۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱وزن زمین 

 در جهت عقربه های ساعت می چرخد  کهناهید )زهره( تنها سیاره ای است 

 بار در روز به توالت می رود  ۶هر فرد به طور متوسط 

 است ۱۵۱۱در آن بیدار شوند ساعت  مردم می خواهند کهشایع ترین زمانی 

 باالترین فشار خون را دارنددیگر زرافه ها در مقایسه با جانوران 

 میلیون میمون دارد ۷۱هند بیش از 

 (1۱۲۷نین را قانونی کرد )در سال سقط جکه ایسلند اولین کشوری در جهان است  

http://020.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F
http://020.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F
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 ها مورد استفاده قرار می گیرددر مدرسه کهی و سفید رایج ترین رنگ هایی است آبرنگ 

 متر است 1۸رمرغ طول روده کوچک شت

 شودمیبدن به وسیله حشرات گزیده پا بیش از سایر نقاط 

 ترین صادر کننده پای قورباغه استژاپن بزرگ 

 زمین است  برابر ۲۲۱۲۲۱خورشید 

 دهدمیرا از دست  جرم اشمیلیون تن از  ۲۶۱خورشید هر سال 

 دهدمی تشکیل را آن وزن ٪ 1۳پوسته تخم مرغ 

 سال است ۲۵بوده یک فرد در کما که طوالنی ترین زمانی 

 

 

 شودمیسال انجام  ۲1و  ۳1درصد سرقت از منازل در جهان به وسیله افرادی در سنین  ۰۱

 سال انجام می گیرد 1۰ نیمی از کل جرایم جهان به وسیله افراد زیر

 اردیک میلیون مورچه بر روی زمین وجود د انسانبه ازای هر 

 نفر با خودکار دچار خفگی می شوند 1۱۱هر سال 

 ( استHappy Mealsمک دونالد از فروش بسته های مخصوص کودکان ) سود ۸۱٪ 

 دهید می قرار استفاده مورد را مختلف عضله ۵۳وقتی صحبت می کنید 

 نفر را می کشد )بیش از کوسه ها( 1۷۱نارگیل هر سال بیش از 

 لوی مونالیزا را کشیدباسال طول کشید تا لئوناردو داوینچی ت 1۱ 

 شایع ترین بیماری است دندانپوسیدگی 

 ه میوه ها بیشترین کالری را داردآووکادو در مقایسه با بقی

 میلیارد هات داگ می خورند 1۰سال آمریکایی ها هر 

 یی نمی تواند رو به عقب راه برودشترمرغ استرالیا

 است کشور این دولت به متعلق آمریکا متحده ایاالت های خشکی همه ۲۳٪ 

 پینوکیو به معنی سر کاج است یاییکلمه ایتال

 امکان دارد اضافه وزن پیدا کنند شب ها کار می کنند کهآیامی دانید افرادی 

 پشتتان به خورشید باشد کهفقط وقتی می توانید رنگین کمانی را ببینید 

 دهدمیراسر جهان رخ رعد و برق در س ۸۷۱۱۱هر روز 

 است هانآموجود در میوه جات در پوست  سی بیشتر ویتامین

 در ژاپن می توانید هندوانه های چهارگوش بخرید

  متر است ۱تا  ۶رتفاع امواج سونامی در اقیانوس آرام بین ا

، بددهانی جملهتم بزرگساالن دارند از  کههایی هستند ها، فیلمدارند این رده از فیلم Rدرصد فیلم ها در جهان رده  ۷۷

 والدین باید خیلی جدی به این رده توجه کنند خشونت زیاد، مصرف مواد مخدر و

 به ازای هر فرد دو جوجه وجود دارد
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 مایلی( بشنوند 1۷کیلومتری ) ۳۸را از فاصله  آبدلفین ها می توانند صداهای زیر 

 فالمینگوها تنها وقتی می توانند غذا بخورند  سرهایشان پایین باشد

 تشخیص است قابلغیر  انساناثر انگشت خرس کواال از اثر انگست 

 شناور می ماند آبدر  خارپشت

 شودمیهر سال به ازای هر مرد، زن، و کودک یک تن سیمان ریخته 

 می سوزد به رنگ سبز در می آید آفتابوقتی شلغم در 

 کندمیرا خرد  ملمستع تن پول ۵۱۱۱آمریکا ساالنه 

 ول می پردازندسیب زمینی پ میلیون دالر برای چیپس 1۱آمریکایی ها روازنه 

 ترکیب رنگ مختلف در مکعب روبیک ممکن است 1929770126028800

 از تمبر پستی استفاده کرد کهانگلستان اولین کشوری بود 

 کندمیمصرف  آبگالن(  1۳۱۱۱لیتر ) 45424 تن غذا و 1۱۱هر فرد در طول عمرش به طور متوسط 
بار با آن دور جهان  ۸کافی است تا یک خودروی متوسط  کندمیپر  کاملیک مخزن جامبو جت را به طور  کهبنزینی 

 بپیماید را

 ساله بود ۳۲ون جاذبه را کشف کرد اسحاق نیوتن وقتی قان

 اختراع شد 1۱۳1دروغ سنج در سال 

 آینده سال ۷۱نده خواهیم دانست در همین سال آی ۷۱ ما آنچه ٪۱۱  که سرعت رشد دانش در جهان به قدری زیاد است

 شودمی کشف

 اختراع شد 1۰۰۶ه نوشیدن( در سال ی )وسیلنِ

 ر قرمز باالترین طول موج را داردنو

 ر در چین مورد استفاده قرار گرفتپول کاغذی اولین با

 عادل نیم دقیقه استانگلیسی قدیم، یک لحظه م زبانطبق سیستم زمان در 

 را تشکیل می دهند انسان بدن درصد  90اکسیژن، کربن، هیدروژن و نیتروژن

 الکترومغناطیسی است تابشنور، 

غلبه بر مقاومت باد  نیمی از سوختش را برای کندمیمایل در ساعت( حرکت  ۷۱کیلومتر در ساعت ) ۰۱با سرعت  کهخورویی 

 کندمیمصرف 

 شودمیترات پتاسیم و گوگرد درست باروت با مخلوط کردن زغال چوب، نی

 زرافه ها تار صوتی ندارند

 وزن بدنشان می خورند برابرپرندگان هر روز دو 

 نهنگ ها، گوژپشت نامیده می شوند گروهی از

 ( کورندKiwiپرندگان کیوی )

 راه بروند آبمی توانند زیر  (نوعی گورکن)آرمادیلوها 

 ی کبوتر کمتر از وزن پرهای آن استهااستخوانوزن 

 نمی تواند پنجه هایش را جمع کند کهیوزپلنگ تنها گربه سانی است 

 گردنشان را دراز کنند نمی توانند بخوانند کاملنتوانند به طور  کهخروس ها در صورتی 

 وقتی صورت افراد را تشخیص می دهید از سمت راست مغزتان استفاده می کنید

 هزار کیلومتر است ۱۶ انسانطول رگ های خونی بدن 
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 می تواند ناخن را حل کندکه به اندازه ای قوی است  انساناسید هیدروکلریک موجود در معده 

 هزار بار در روز پلک می زند ۳۷ط به طور متوس انسان

 تراز سلول های قرمز خون زنان استدرصد بیش 1۱میزان سلول های قرمز خون مردان 

 است ابریشمکمتر از عضالت کرم  انسانتعداد عضالت 

 شودمیفت داخلی معده تان هم سرخ ، باشودمیصورتتان از خجالت سرخ  کهزمانی 

 غده عرق دارد۶۳۷ انسانپوست سانتی متر مربع( از  ۶۸۷یک اینچ مربع )تقریباً 

 درجه فارنهایت( است ۱۱نتی گراد )درجه سا ۲۵ انسانمای طبیعی بدن د

 تولید می شوند استخوانسلول های قرمز خون در مغز 

 پوست می ریزد کامل الیههفته یک  ۸هر 

 شودمیخرید و فروش  کهپس از بنزین، قهوه بیشترین کاالیی است 

 عرضه شد1۱۱۵ین تاکسی متر در سال اول

 یله تشخیص هویت استفاده می کردندپس از میالد از اثر انگشت به عنوان یک وس ۵۱۱ سال چینی ها از

 اختراع شد 1۰۰۰درب گردان در سال 

 درجه فارنهایت است ۸۱دمای منهای درجه سانتی گراد دقیقاً همان  ۸۱منهای 

 عرضه شدند 1۱۸۱خودروهای دارای سیستم کلید های جرقه زنی برای اولین بار در سال 

 ای مرده )بحرالمیت( یک دریاچه محصور در خشکی )بین اردن و اسراییل( استدری

 بستان سعودی هیچ رودی وجود ندارددر عر

 رگ ترین صادر کننده شکر جهان استوبا بزک

 شودمی آبکثیف سریع تر از برف تمیز برف آیامی دانید  

 گیدفترهای تلفن در ایسلند با نام کوچک آغاز می شوند نه با نام خانواد

 است سال 1،000،000،000،000گیگا سال مساوی  1

 ته نشین شود کهشناور باشد تا این که آسان تر است  کهدریای مرده به قدری شور است  آب

 ژانیرو به معنی رود ژانویه استریودو کهمی دانید  آیا

 کیلومتر است ۲۸۵۶قطر ماه 

 شده در انگلستان شطرنج بوده است چاپ کتابموضوع اولین 

 است« ابزار موسیقی برقی » جایزه ئی ام آی مخفف 

 تولدت مبارک است شودمیبیشتر از سایر آهنگ ها خوانده  کهآهنگی 

 یو یو در اصل در فیلیپین به عنوان سالحی برای شکار کردن مورد استفاده قرار می گرفته است

 کندمیریش بلوند سریع تر از ریش تیره رشد 

 شوند می نیل رود ساحل در نفر 1000تمساح ها ساالنه باعث مرگ بیش از 

 موع تمام جانوران جهان بیشتر استد حشرات جهان از مجتعدا

 زرافه ها نمی توانند شنا کنند

 کمک کند عمیق تر شیرجه بزنند هاآنتمساح ها سنگ قورت می دهند تا به 

 را نگه دارد آبلیتر  ۷خرطوم فیل می تواند بیش از 

 تر از دویدن او رو به پایین است سرعت دویدن گاو نر رو به باال سریع

http://020.ir/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://020.ir/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://020.ir/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D8%A8%D8%B1%D9%81-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F
http://020.ir/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D8%A8%D8%B1%D9%81-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F
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 عنای واقعی کلمه مثل فوالد سختندی کوسه به مهادندان

 پروانه معده ندارد

 خ ها سفید استملخون 

 سفت شود حسابیشترمرغ ساعت طول می کشد تا تخم  ۸

 تدا نیوآمستردام نامیده می شدآبنیویورک در 

 ه در اقیانوس های جهان قرار داردتاکنون استخراج شد کهطالیی  برابر  ۳۱۱

کشور برزیل نامش را از دانه یا جوز برزیلی گرفته )جوز برزیلی نام درختی در آمریکای جنوبی و همچنین نام دانه ای خوراکی 

 (شودمیاز این درخت برداشت  کهاست 

 ) و هر روز ماه یک ماه زمینی طول می کشد( روز یک بار به دور زمین می گردد 2732ماه هر 

 دارند قرار استوا خط شمال رد جهان کشورهای ٪۵۷بیش از 

 )به آمریکا پیوست؟( میالدی رسماً از ایاالت متحده آمریکا جدا شد 1۱۱۱هاوایی در سال 

 کیلومتر خط ساحلی دارد ۱۳۱نیویورک 

 مگس ها همیشه برای گریز سریع رو به عقب می روند

 دارند هاانسانبیشتر از  استخوان 1۰اسب ها 

 کیلومتر در ساعت است 11۸یوزپلنگ حداکثر سرعت 

 دخواباسب ایستاده می 

 است آبدریایی  عروس 95٪ 

 پرواز می کنندکه هستند خفاش ها تنها پستاندارانی 

 وز در مک دونالد غذا می خورندر هر ها آمریکایی ۵٪

 دخواببسال  ۲حلزون می تواند 

 برها پوست راه راه و خزدار دارندب

 ها کور رنگی دارندتمساح

 طول بدنش است برابرپرست دو  آفتاب زبانطول 

 کندمین پد روی پاهایش عرق سگ از میا

 به دنیا می آیند آبی زیر آباسب های 

 نهنگ ها نمی توانند رو به عقب شنا کنند

 شترها بدون کوهان به دنیا می آیند

 تنها پشه های ماده نیش می زنند

 تیر دارند ۲۱۱۱۱جوجه تیغی ها به طور متوسط تا 

 سال و نیم بدون غذا زنده بماند ۳ی تواند رتیل م

 موزها رو به باال رشد می کنند

 وان حمام را پر کند ۸۱۱۱شار نیاگارا در هر ثانیه می تواند آب

 ن عضالت ما عضالت چشم هایمان استفعال تری

 است آبدرصد  ۵۷یک عدد موز حاوی 

http://020.ir/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%BA%20%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://020.ir/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%BA%20%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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 استb12 باران حاوی ویتامین 

 وظیفه دارد ۷۱۱کبد ما بیش از 

 کندمید استفاده بدنمان را مصرف درصد از تمام اکسیژن مور ۳۷غز ما م

 داغ نگه می دارد آبسرد را بیشتر از  آباسفنج 

 طول بدنشان بپرند برابر ۲۷۱کبک ها می توانند 

 است آبدرصد خیار  ۱۶

 روشن تر از ماه نیمه است برابر ۱ کاملیک ماه 

 ساعت استکیلومتر در  ۳۸نبور عسل حداکثر سرعت یک ز

 بار در دقیقه( بال می زند ۷،۸۱۱)بار در ثانیه  ۱۱مرغ مگس خوار 

 دارد استخوان ۳۳ انسانسر 

 بخش رنگی چشم ما عنبیه نام دارد

 منحصر به فردی دارد زبانی نقش های انسانهر 

 دهدمیش را از دست آب ٪1بدنمان   شودمیاحساس تشنگی زمانی شروع 

 (است هایمان گونه در آن ٪1۱نیست ) مانزبانهمه حس چشایی ما در 

 روز است ۳۷تا  1۱ک مگس خانه بین طول عمر ی

 مایل در ساعت( است ۲۵کیلومتر در ساعت ) ۶۱دلفین می تواند داشته باشد  کهحداکثر سرعتی 

 کوچک ترین سگ، چیهواهوا است

 در ساعت( استمایل  ۸۸کیلومتر در ساعت ) ۵۱حداکثر سرعتی  یک کوسه می تواند داشته باشد، 

 میلیون نفر جمعیت دارد( ۸ن کشور میلیون گوسفند وجود دارد )ای ۵۱در نیوزیلند 

 یماری های شناخته شده ایمنی داردهمه ب برابرکوسه در 

 شودمیاست  در کوبا یافت « زنبورمرغ مگس خوار »کوچک ترین پرنده جهان 

 دارند دندان ۸فیل های آفریقایی تنها 

 نوشته شده است 1۵۷۷انگلیسی در سال  اولین فرهنگ لغت

 باقی بماند آبدقیقه زیر  ۳۰سوسمار می تواند 

 پرچ دارد ۳۷۱۱۱۱۱برج ایفل 

 میزان فروش بستنی وانیلی را داردآمریکا باالترین 

 اختراع شد 1۰۲1در سال « زنگ در»

 شناخته شده نخود سبز است  کهقدیمی ترین سبزی 

 عدد تخم مرغ می گذارد ۳۳۰متوسط  یک مرغ در سال به طور

 ه داردپل 1۵۱۳برج ایفل 

 سالگی بذر تولید نمی کنند ۷۱ا درختان بلوط ت

 ، قوی تر از بتن استانسانی ران هااستخوان

 یشه یک جمعه در سیزدهم ماه دارنددر روزهای یکشنبه آغاز می شوند هم کهماه هایی 

 حساسیت دارندر ماده غذایی دیگری به شیر گاو بیشتر از ه هاانسان

 کشند می آدم مارها از بیشتر  زنبورها
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 بار در روز می خندد 1۱هر فرد به طور متوسط 

 اقیانوس اطلس شورتر از اقیانوس آرام است

 کندمیلیتر بزاق تولید  1دهان شما در روز 

 شترمرغ استرالیایی نمی تواند رو به عقب راه برود

 یدخواب می ساعت 10انیشتین شب ها 

 کشور مرز مشترک دارد 9آلمان با 

 نید پرو بیشتر از مصر اهرام داردمی دا آیا

 havanava.blogfa.comمنشأ درخت کریسمس از آلمان است

 ه کوسه ها می میرندحملافراد از سقوط نارگیل بیشتر از 

 بار رعد و برق می زند 1۱۱ر زمین ثانیه د در هر

 حصوالت راست دست ها کشته می شوندنفرچپ دست در اثر استفاده از م2500 هر سال بیش از

 ندخوابساعت می  1۸ گوریل ها روزی

 را به صورت گله ای انجام می دهنددرصد ازشکارشان   90شیرهای ماده

 سال است ۱ سنجاب طول عمر

 ی تواند هضم کندمو را نم را هضم کند اما خز یا هادندانو  هااستخوانمی تواند  در معده ماراسیدهای معده موجود 

 زندگی کند آبزرافه می تواند طوالنی تر از شتر بدون 

 ید بیشتر از زمانی  تلویزیون تماشا می کنید کالری می سوزانیدخوابوقتی در 

 است ها آدم از بیشتر آیامی دانید تعداد مرغ ها 

 میلیون حشره وجود دارد ۳۱۱به ازی هر انسان 

 میلیارد ذره غبار است ۶ از بیش حاویهر تخت به طور متوسط 

 رنگ سیاره مریخ به خاطر آهن زنگ زده سطحش قرمز به نظر می رسد

 طراحی شده است 1۱1۲پرچم المپیک در سال 

 ثانیه است 31536000 هر سال

 اختراع شد 1۱۲۱مسواک برقی در سال 

 کارخانه پورشه تراکتور هم می سازد

 در ورود و خروج گربه به وسیله اسحاق نیوتن اختراع شده

 کشتی تایتانیک در بلفاست )ایرلند شمالی( ساخته شده بود 

 اتاق دارد 600 و خانواده سلطنتی انگلیس( بیش از ملکهکاخ باکینگهام )محل زندگی 

 د تدا جزایر ساندویچ نامیده می شآبهاوایی در 

 نیویورک اولین پایتخت ایاالت متحده بود 

 تن ماکارونی می خورند 35000 آمریکایی ها در سال

 میلیون روزنامه دور می ریزند ۸۸آمریکایی ها هر روز 

 پزشک اختراع شده )صندلی الکتریکی نوعی وسیله اعدام است  در آمریکا به وجود آمده(دندانصندلی الکتریکی به وسیله یک 

 ش را بیرون بیاوردزبانتمساح نمی تواند 

 مردان پلک می زنند برابرزنان دو 

file:///F:/AS/entertainment/نشر%20شده/havanava.blogfa.com
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 شودمیگرد و غبار خانه از سلول های مرده پوست هم تشکیل 

 مرغ مگس خوار نمی تواند راه برود

  کندمیصدا ایجاد ن و باد تا به شیئی نوزد سر

 زار دفتر پستی دارد(ه 1۱۱هند بیش از هر کشوری در جهان دفتر پستی دارد )بیش از 

  میلیون گاو وجود دارد ۳۱۱در هند بیش از 

 بالی اندونزی بیشترین تنوع گیاهی در جهان را دارد

 سالگی آغاز کرد 1۲بیل گیتس برنامه نویسی رایانه را در سن 
 درصد آدم ها دنده های اضافی دارند ۰

 شودمیدرصد حیات در سیاره ما در اقیانوس ها یافت  ۰۷ 

 خرگوش، گیاه شیرین بیان دوست دارد

 ایتالیایی است زباننام میکی موس به  'Topolino "توپولینو"

 گوزن شمالی موز دوست دارد

 پرندگان برای بلع به نیروی جاذبه نیاز دارند

 ممکن است میلیون ها سیاره زمین مانند در جهان وجود داشته باشد

 را تأمین می کنندکه جنگل های آمازون نیمی از اکسیژن جهان 

 ممکن است جنگل های بارانی آمازون در شرف خشک شدن باشند

 و به عبارتی دو بار در یک قرن و به طور پیاپی خشکسالی را تجربه کرده ۳۱1۱و  ۳۱۱۷جنگل های آمازون در سال های 

 دارد صدادار فحر یک تنها  کهانگلیسی است  زبانطوالنی ترین کلمه در « استرنگث » آیا می دانید کلمه 

 آیا می دانید که قایق های بادبانی برای اولین بار در مصر ساخته شدند

 برزیل نام یک درخت است و کشور برزیل پس از نامگذاری این درخت به این نام نامیده شده

 دهد می تشکیل را جنوبی آمریکای قاره از ٪۷۱برزیل 

 از شیلی و اکوادور مرز داردکشور برزیل با همه کشورهای آمریکای جنوبی به غیر 

 لی بوده استملهیلتون اولین هتل زنجیره ای بین ال

 نام تجاری نوکیا نام یک مکان در جنوب فنالند نیز هست

 شده در جهان به وسیله زنان خریداری می شوند فروخته های شمع از ۱۶۹

 کنند نمی پاک یعموم توالت از استفاده از پس را خود دست جهان زنان ٪۳۷ و مردان از ۸۳٪

 رودخانه دارد 1۳۱جامائیکا 

 آیا می دانید که ادرار گربه در زیر اشعه ماورای بنفش می درخشد

 تکیلومتر( اس ۱۵۱۱۱مایل ) ۶۱۱۱۱ انسانطول رگ های بدن یک 

 هزار بار در سال پلک می زند ۳۱۱به طور متوسط چهار میلیون و  انسانچشم 

 اینچ یا  سانتی متر است 11در گوش میانی قرار دارد و درازی آن تنها  انساندر بدن  استخوانکوچک ترین 

دارند )بچه ها هنگامی  رشد می کنند، بعضی از  استخوان ۲۱۱وجود دارد، در حالی  کودکان  استخوان ۳۱۶در بدن یک فرد بالغ 

 یشان به هم جوش می خورد(هااستخوان

 مردمک چشم اختاپوس مستطیل شکل است

 را کج کنند کهکشانی توانند فگربه ها نم

'Bookkeeper'  و'bookkeeping'  شودمیانگلیسی هستند  سه حرف متوالی دارند  هر حرف دو بار تکرار  زبانتنها دو کلمه ای در 

 اقیانوس منجمد شمالی کوچک ترین اقیانوس جهان است

 پاپ کورن به وسیله سرخ پوستان آزتک اختراع شد
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 می گذراند خوابسال از عمرش را در  ۳۷ به طور متوسط انسانیک 

 کرگدن ها بیشتر از هر جانور دیگری در آفریقا آدم کشته اند

 کاربرد دارند هاآنگوش فیل ها برای تنظیم درجه حرارت بدن 

 خفاش ها در هنگام خروج از یک غار همیشه به سمت چپ می پیچند

 و افسردگی است آبشایع ترین بیماری روانی، اضطر

 (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) "تابشتقویت نور به وسیله گسیل القایی "لیزر مخفف کلمه 

 است

 تمساح ها محوطه زندگیشان را گسترش نمی دهند

 موی گوزن شمالی مثل یک لوله توخالی است

 پوست شما بزرگ ترین اندام تشکیل دهنده بدن شما است

 ی از جهان تعطیل استهر روز، در گوشه ا

 ی جلویی ندارندهادندانگاوها در باالی دهانشان 

 سیب زمینی سرخ شده اصالً در بلژیک به وجود آمده

 سخت ترین ماده موجود در بدن شما است دندانمینای 

 رنگ سیاه روی رنگ زرد دو رنگ با قوی ترین تأثیرند

 ندخوابپنج ساعت می  ۷تا  ۸ساعت بین  ۳۸فیل ها در هر 

 می توان یک گاو را به باالی پله ها هدایت کرد ولی نمی توان آن را به پایین پله ها فرستاد

 قورباغه نمی تواند با چشمان باز چیزی را فرودهد

 ی شما در پاهایتان قرار داردهااستخوانیک چهارم 

 دبامی ی بهبود ز همه بخش های بدنتان سریع ترشما ا زبان

 )در زبان انگلیسی( دم یک ثانیه استدرواقع یک ص "لحظه"یک 

 عدد یک با صد صفر است (googol) یک گوگول

 کالری می سوزاند ۳۶یک دقیقه بوسیدن 

 ((را از راه پوستشان جذب می کنند آب هاآننمی نوشند  آب قورباغه ها

 همه سگ های پاخاکستری در هنگام تولد سفیدند

 می تواند روبه عقب پرواز کند کهتنها پرنده ای است  مرغ مگس

 اردک بدون حرکت دادن سریع سر به پایین و باال نمی تواند راه برود

 بار می زند 1۱۱۱قلب مرغ مگس در هر دقیقه بیش از  

 پا دارند ولی نمی توانند راه بروند ۶سنجاقک ها 

 ش را حرکت دهدزبانتمساح )کروکودیل( نمی تواند 

 دانه هایش در خارج آن رشد می کنندکه ت  توت فرنگی تنها میوه ای اس

 نام بود ۷۱درست شد تنها حاوی  کهاول(  کتابتلفن ) راهنمای شماره کتاباولین 

 کلمه می رسد ۳۱۱دایره واژگان طوطی خاکستری آفریقایی به بیش از 

 سانتی متری( تمیز کند ۷۲اینچیش )حدود  ۳1 زبانزرافه می تواند گوش هایش را با 

 نامیده می شد "هلند نو"پیشتر  استرالیا

 همه حروف الفبای انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته "the quick brown fox jumps over the lazy dog" جملهدر 

 دقیقه است ۲۱مجموع پلک زدن های شما در طول شبانه روز معادل بستن چشمانتان در مدت 

 دارد استخوان ۳۶پای شما 
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 تشکیل شده آبدرصد  ۵۰به طور متوسط از  انسانمغز 

 دهدمیدرصد اکسیژنی  تنفس می کنید را مورد استفاده قرار  ۳۷تا  ۳۱مغز شما بین 

 مایل در ساعت( است 11۷۱کیلومتر در ساعت ) 1۰۷۳یک گره دریایی معادل 

 شودمی ۷۱۷۱را به طور متوالی جمع بزنید پاسخ  1۱۱اگر همه اعداد یک تا 

 کندمیصاعقه با زمین برخورد  ۶۱۱۱قه در هر دقی

 کندمیآتش معموالً در سرباالیی سریع تر از سراشیبی حرکت 

 پس زمینه )آکورد( صوتی دارند 1۱۱گربه ها بیش از 

 نمی بنددلمه شیر شتر 

 نمی شو باعسل تنها غذای طبیعی است  هیچ وقت خر

 هیچ آتشفشان فعالی ندارد استرالیا است کهتنها قاره ای 

 ی باشدآبرنگ آن به طور طبیعی  کههیچ ماده غذایی ای وجود ندارد 

 (با خوردن کرفس نسبت به میزان کالری خود کرفس کالری بیشتری می سوزانید )هرچه بیشتر کرفس بخورید الغرتر می شوید

 متر استکیلو 1۰۱۶ان آبواقع در تورنتوی کانادا است طول این خی (Yonge) ان جهان ینگباطوالنی ترین خی

 درصد جمعیت جهان فرهنگ بوسیدن دارند ۱۱حدود 

 کوکاکوالی اصلی حاوی کوکایین بوده است

 کندمیسریع تر حرکت  برابردر مقایسه با هوا تقریباً پنج  آبصدا در زیر 

 را مورد استفاده قرار می دهند هاناهای داخل ساختم آبدرصد  ۲۷توالت ها 

 ندخوابساعت می  1۰کواالها در شبانه روز حدود 

 کیلومتر در ساعت است ۳۱۱سرعت متوسط یک چترباز 

 دپا دارن ۶همه حشرات 

 شودمیدر گوش هایش یافت  انسانبدن  استخوانکوچک ترین 

 است "E" بیشترین حرفی  در الفبای انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرد حرف

 قرمز و هم نور ماورای بنفش را می بیندماهی قرمز، هم نور مادون 

 ندخوابدرصد زندگیشان را در  ۶۶گربه ها 

 کیلوگرم برای هر فرد در سال است 1۱سوییسی ها در مقایسه با سایر مردم جهان از همه بیشتر شکالت مصرف می کنند این رقم معادل 

 پول اولین موضوعی است  زوج ها درباره اش بحث می کنند

 درجه فارنهایت( برسد ۷۸۱۱۱هزار درجه سانتی گراد ) ۲۱ی زند دمای آن می تواند به بیش از وقتی صاعقه م

 عنکبوت ها جزو عنکبوتیان هستند نه حشرات

 را می بینید همیشه یک سمت ماه را می بینید کاملهروقت ماه 

 عضو خانواده هلو استبادام 

   است C تخم مرغ حاوی همه ویتامین ها به جز ویتامین

 تخم اردک بزرگترین تخم جهان است

 نمی توانند چشمشان را از طرفی به طرف دیگر حرکت دهند جغدها

 نند زانوهایشان را به عقب خم کننفالمینگوها می توا

 شودمیود نآبهرگز ن طال

 نفش می درخشندباعقرب ها زیر نور فر

 دبای می افزایش ٪ ۱یخ می بندد حجم آن  آب کهزمانی 
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  بیدار می شوند کش می آیند خواباز  کهمورچه ها صبح زمانی 

111،111،111  ×111،111،111  =1۳،۲۸۷،۶۵۰،۱۰۵،۶۷۸،۲۳1 

 دقیقه طول بکشد ۵۲1طوالنی ترین خورشید گرفتگی می تواند 

خورشیدی  1۸۸1)این ستاره دنباله دار در سال  کندمیسال یک بار از نزدیکی زمین عبور  ۵۶هر  ستاره دنباله دار هالی

 میالدی( باز خواهد گشت ۳۱۶۳)

 در فضا هیچ صدایی وجود ندارد

 الماس سخت ترین ماده طبیعی است

  است هم اکنون در جهان وجود دارد فیل آفریقایی که بزرگ ترین جانور خشکی زی

متر می رسد و روزانه چهار تن  ۳۱طول این جانور پستاندار به ی است آبتاکنون به وجود آمده نهنگ  کهبزرگ ترین جانوری 

 غذا می خورد

 شودیمبه وسیله یک جانور تولید  کهدسی بل تولید کند این بلندترین صدایی است  1۰۰ی می تواند صدایی با قدرت آبنهنگ 

 کیلومتری( آن هم می رسد ۰۷۲مایلی )حدود  ۷۲۱و به فاصله 

 دواند به بیش از یک و نیم متر برسطول آن می ت کهوسمار عظیم الجثه ای است بزرگ ترین دوزیست جهان س

 که در مدت سه روز به کرم حشره تبدیل می شودملتخم زنبور 

 ه تبدیل می شودملکروز به  1۶یک کرم حشره در مدت 

 روز به زنبور کارگر تبدیل می شود ۳1یک کرم حشره در مدت 

  دزنبور نر تبدیل می شوروز به  ۳۷ یک کرم حشره در حدود

 ۳۵به  اهآنهرگز نباید زیر یک درخت نارگیل دو قلو بایستید این نوع نارگیل بزرگ ترین دانه ها را در دنیای گیاهان دارد  وزن 

 کیلو گرم یعنی معادل وزن یک دستگاه تلویزیون می رسد

هفت میلیارد هاگ است! هر کدام از این هاگ ها می توانند رشد کنند و به یک قارچ تازه تبدیل  ملیک قارچ پفکی بزرگ، شا

 سرزمین انگلستان را در بر بگیرند برابررشد کنند، می توانند ناحیه ای به وسعت سه  هاآنشوند اگر تمام 

 متر به داخل هوا بپرد ۳۱۰متری، سانتی  ۶۱یک متر و  انسانطول قدش بپرد مثل این  یک  برابر 1۲۱کک می تواند 

 

 فیل ها از موش و زنبور می ترسند

 گویددروغ می ۸به طور متوسط در روز  انسانیک  

 به طور میانگین دو سال پای تلفن است انسانیک  

 سانت است ۳۷طوالنی ترین موی گوش ثبت شده  

 سیاه سفید می بینند خوابدرصد دنیا  1۳نزدیک به  

 استچشمانش ن انساکارترین عضالت بدن سخت 

 می باشددقیقه  ۳۳ آبرکورد حبس کردن نفس در زیر  

 تان ببرد، خواهید مردخوابیدن خوابروز ن 11اگر بعد از  

 گیرند تا به مدرسه بروندآموزان پول میدر دانمارک دانش 

 ماهیچه را برای بر داشتن یک قدم بکار می گیرید 022شما  
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 تار صوتی دارند در صورتی  سگ ها فقط ده تا 1۱۱ گربه ها 

 شودمیهزینه میلیارد دالر برای مد لباس در آمریکا  ۳۷۱ساالنه 

 شانس آماری به قتل رسیدن در هر فرد، یک در بیست هزار است 

 اسم صدا می کننددلفین ها تنها حیواناتی هستند  همدیگر را با  

 شودمینفر در جهان  0222دست خط بد دکترها سالیانه باعث مرگ  

 شودمیسال پیر  1۷سال  سیگار می کشید صورت  1۱برای هر  

 یکی از رنگ های مدال های المپیک حتما در پرچم کشور شما وجود دارد 

 ورندآ می به یاد ی را بهتر از نوشته با جوهر مشکیآب، نوشته با جوهر افراد 

 منفی است هاآندرصد  02 کههزار فکر دارد 02به طور میانگین هر فرد روزانه 

 جسد از کوهنوردان ناکام، در میان دره های اورست، باقی مانده است ۳۱۱در حدود 

 ع بخش مرکزی شهرستان المرد در جنوب استان فارس استباسیگار نام دهستانی از تو 

 رسانندکوسه را در ساعت به قتل می ۲0,،۲۲ هاانسان نفر را در سال و ۲0کوسه ها 

 درصد مردم از موسیقی استفاده می کنند تا خود را از استرس زندگی روزمره رها کنند ۰۷ 

 معمولی را تخلیه کنند انسانخون بدن  کاملیک میلیون و دویست هزار پشه الزم است تا به طور  

(Cheerophobia)   شادمانی یکی از بیماری های متداول روانشناسی استیا ترس از شادی هراسی 

 است درد از ٬باشد چپ چشم از اگر و است خوشحالی از ٬اگر اولین اشکش از چشم راست باشد کندمی گریه شخص کههنگامی 

 ریحان خاصیت ضد پیری دارد 

 زنان زودتر از مردان یخ می زنند 

 جنگد ناسالم می یهاگردو با چربی

 سوسک ها منبع پروتئین هستند  

 ها بوده اند ها موشاجداد خفاش

 هنگام تولد صورتی رنگ است پاندا 

  دهدمیخمیازه کشیدن به مغز آرامش 

 ان قادر به کاشت بذر در فضا شدندمحقق

 سال سن دارد ۲۰ن ترین گربه جهان مس

  هوش ترین خزندگان روی زمین هستندبا هامار

 میلیون گونه هستند ۲ارای بیش از ها د ملخ

 دهدمینعناع تنگی نفس را شفا 

 شودمیبیلیون ترانزیستور ساخته  ۲درهر ثانیه 

 تشکیل داده اندات حشر ارچهار پنجم جانوران 

 ضربه در یک دقیقه است 11۶۰هل رکورد ضربات دُ 

 نفر را بکشد 1۷۱ر کبری می تواند یک گرم سم ما

 به هم استشبیه  %02واهر و برادر اثر انگشت خ

 سم می شوندآستارن بیشتر از سایر افراد دچار پر
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 ینده نگری کنندآمی توانند  ها انسانهم مثل حیوانات  

 گرم رشد کند 1۱۱تا وزن  می تواند انسانهر تار موی 

 طه مستقیم دارد باسن پدر با ضریب هوشی کودک ر 

 می دهندمحیط شب و روز را تشخیص  یکرم ها از روی بو

 سال عفونت گوش را تجربه می کنند ۲کودکان زیر هشتاد درصد 

  کندمیسال عمر  11۶میلیارد نفر بیش از  1نفر از  1فقط 

 خورند خود غذا می برابر زارھ ۰۶روز ۷۶در  ابریشم ایھکرم

 نیستندسالگی قادر به غرش کردن  ۳شیرها تا سن 

 می رسدبه حداکثر  انسانشب خالقیت  1۱۱۸در ساعت  

 افتدبه بیشتر از مردان اتفاق میمرت ۵وزش دهان در زنان س 

 انند دچار مشکالت روانی شوندکودکان شیر خوار هم می تو 

 برود ولی پایین نمی تواند بیاید یک گاو می تواند از پله ها باال 

  دهدمینشان  زبانگوریل خشم شدید خود را با بیرون آوردن  

  کندمیدرصد هوای ریه های خود را خارج  02نهنگ در هر بازدم 

  کندمیهزار بلوط تولید  ۱۱۱۱۱درخت بلوط بیش از  در فصل

 است برابری جهان با وزن کل مورچه های جهان هاانسانوزن کل 

 تن گیاه در گذشته مدفون شده است ۳۲٫۷لیتر بنزین  1برای تولید  

 رو به جوش آورد  آببا پاکت فریزری هم )مثل کتری( میشه  ددونی می 

 می شوند، فرزندان پسر او کوررنگ اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد

  کندمیدرصد هوای داخل ریه خود را خارج  ۲1در هر بازدم تنها  انسان 

 کنونی شروع به رام کردن اسب کرد سال پیش بشر در قزاقستانپنج هزار و پانصد 

 مصنوعی ساخته اند  دندانیلندی ها با استفاده از پوست تخم تمساح تا 

 می سازندود بای صحرایی ساالنه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نموش ها

 سانتی متر است ۸۱ر اقیانوس اطلس قطر کره چشم هشت پای غول پیک

 یدندخواباز سنگ درست شده بود می  کهمصریان باستان روی بالش هایی  

 تر است درصد کند ۳۷خواندن از صفحه رایانه نسبت به کاغذ معمولی سرعت  

 کیلو سیب زمینی بخورید  ۱گرم به وزن شما اضافه شود باید  ۵۱۱ کهبرای این 

 رویت است قابلکیلومتر دورتر از آن نیز  2,شده از یک آینه  بااشعه های خورشید بازت

 فضا نوردان همواره باقی می ماند ی پایبر سطح ماه هیچ گاه باد نمی وزد ،از این رو جا 

 ن برسدآ تا به سطح می کشدمیلیون سال طول  ۳ شودمیدر مرکز خورشید تولید  کهانرژی  

 سیایی ها کمتر از مردمان چهار قاره دیگر به بیماری های قلبی و سرطان مبتال می شوندآ

 ن آهن حیوانی گویندآو دوامش از آهن بیشتر است و به  هاستترین بافته عنکبوت از قویتار

 مونه تون باقی می بچسبونید به شیشه، اونوقت جای انگشت و تون اگه شما به مدت هفت سال انگشت
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 سال کشف شد ۱۱۱۱ر روسیه با قدمت جهان د بو فاضال آبتدایی ترین سیستم تسویه باقدیمی ترین و  

 در دهانش بدون اسیب رسیدن به اعضای دهانش است  بان سرب مذیک شخص چینی رکوردار نگه داشت 

 

  می باشد میلیمتر 0 گردن شاهرگ قطر

  ز کشور ترکیه در اروپا قرار داردا درصد۲ فقط
  می خورد آب لیتر ۱۷ دقیقه ۲ در شترمرغ

 قوی تر است انسان چشم از بار 02 جغد چشم

  است” لوگاندا“، ”اوگاندا“در ” بوگاندا“مردم  زبان
 نبات تمام شودآبلیس الزم است تا یک  1۵۱۱حدوداً 
 متحده امریکا دارای زبان رسمی نیست ایاالت کشور

  اخم است ۳۱۱۱۱۱نتیجه  ابروهر چروک ایجاد شده در 
 شودمیترمیم ن کهاست  انسانتنها بخش از بدن  دندان

 کندمیمیلیون باکتری زندگی  1۱د در هر یک گرم خاک، حدو

 ، مرغ ها پرهای خود را از دست بدهندشودمیاسترس باعث 

  شودمی پا و دست رفتن خوابباعث  هااستخوانبین  باگیر کردن اعص

  حواسش نیست را بلیسید، چیزی حس نخواهد کردکه کسی  آرنجاگر 
 شما است بار قدرتمندتر از ذهن خودآگاه ۲۱۱۱۱ذهن ناخودآگاه شما 

  طبیعت را تشکیل داده اند تشکیل شده است کهعنصر  11۳از  انسانبدن  

  شودمی معده وارد غذا هم باز باشد  زمین روی سرتان و بایستید برعکس اگر

  است مشابهدقیقاً  انسانکرد دست وال، سگ، پرندگان )بال ها( و ملساختمان ع

 کندمیرود و خودش را تمیز را لمس کند سریعاً به یک جای امن می انسان سوسک یک اگر

  دهدمیدرصد در هنگام برخاستن هواپیما رخ  ۰2سوانح هوایی در زمان نشستن هواپیماو درصد 11 

  ن داردرودی در کامبوج شش ماه سال ازشمال به جنوب و شش ماه دیگر سال از جنوب به شمال جریا

 دپرداز و به شکار طعمه خود می کندمیثانیه در هوا پرواز  ۱۱با کمک باله هایش به سطح می آید و  کهنوعی ماهی وجود دارد 

 

 

  

 بدوند هاانسانکرگدنها قادرند سریعتر از 

 هیچ پنگوئنی در قطب شمال وجود ندارد

 اندمادر و همسر گراهام بل مخترع تلفن هر دو ناشنوا بوده 
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 می باشد” روستای بزرگ“کانادا یک واژه هندی به معنی 

 می دهند( را باکتریها تشکیل آب)بدون  انساندرصد وزن بدن  1۱ 

 کندمینفر، یک نفر در سراسر جهان در جزیره زندگی  ۲2از هر 

  تشکیل شده اکسیژناز  آبدرصد وزن  ۱۰
 کندمیوزن بدن خود غذا مصرف  برابر ۵یک اسب در طول یک سال 

 می گرددی هیچگاه متوقف نآبی سگ هادندانرشد 

 می تپدبار در دقیقه  0تنها  وال هاقلب 

 متر بر دارد ۰چیتا قادر است در حداکثر سرعت خود گامهایی به طول 
 نمی توانندآینه چهره خود را تشخیص دهند اما میمونها  قابلمشمپانزه ها قادرند 

 می باشدساعت  ۳۸تنها  کعمر سنجاق

 می باشدمدت زمان گردش آن بدور خورشید  برابرمدت زمان گردش سیاره عطارد بدور خود دو 

 هالل آن می باشد برابرماه نه  کاملروشنایی قرص   

 یک خرس بالغ قادر است با سرعت یک اسب بدود

 ندخواباسبها قادرند در حالت ایستاده ب

 متر به سمت جلو بپرند 0متر به سمت باال و  ۰کانگروها قادرند 

 قلب میگو در سر آن واقع است
 ساعت پس از تولد جفت گیری کند 1۳گونه ای از خرگوش قادر است 

 بار در ثانیه به تنه درخت ضربه بزنند ۳۱دارکوب ها قادرند 
 می گرددفیلم در هند ساخته  ۰۱۱امریکا و فیلم در  ۷۱۱ساالنه 

 هیتلر گیاهخوار بوده است

 می باشندو میمون کور رنگ  انسانتمامی پستانداران به استثنای 

 می باشدسال  ۲22عمر تمساح بیش از 

 می باشندانگلیس  ملکهتمام قوهای کشور انگلیس جزو دارایی های 
 زنده بمانند آبروز زیر  ۳موریانه ها قادرند تا 

 کیلو گرم یونجه مصرف کنند ۳۷۱و  آبگالن  ۶۱ها قادرند روزانه فیل
 می گرددوسیله سر جذب ه های همراه بویو تلفندرصد امواج مایکرو ۰۱ 

 می گرددسانتی متر بلنتر  ۵تا  ۷قد فضانوردان هنگامی  در فضا هستند 

 کندمیر نبلژیک تنها کشوری است که فیلم های غیراخالقی را سانسو
 می باشدموز پر مصرف ترین میوه کشور امریکا 

 شباهت ژنتیکی وجود دارد ۹ ۱۱6۱ی کره زمین هاانساندرتمام 
 می باشندو شامپانزه یکسان  انساناز ژنهای  ۹ ۱۰6۷  

 می تپدهزار بار در سال  1۱۱متوسط  به طور انسانقلب 

 می گرددلوده ثانیه یک کامپیوتر در سطح جهان به ویروس آ 1در هر 

 می باشند دندانردیف  ۶اغلب مارها دارای 
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 سم مارها از پروتئین تشکیل یافته است 02%  

 می سازندود باو ذخایر غذایی جهان را ن منابع ۲/1ی صحرایی ساالنه موش ها

 آدم رباییهای جهان در کلمبیا به وقوع می پیوندد دو سوم

 می پیونددهای جهان در کشور چین بوقوع اعدام دو سوم

 می باشدبیت  1۷۰سرود اصلی کشور یونان متشکل از 
 کیلو گرم ببندند 1۲۱۱تمساح ها قادرند آرواره های خود را با نیروی 

 کندمیگالن شیر تولید  ۲۱۱هزار و  ۳ساالنه یک گاو به طور متوسط 

 می کنندسال بیشتر از سگهای روستایی عمر  ۰متوسط  به طورهای شهری سگ

 می دهندها جان خود را از دست نفر بر اثر گاز گرفتگی توسط سگ 1۷امریکا ساالنه در 

 می دهندفقرای جهان را زنان تشکیل  02% 

 تا به زمین برسد می کشددقیقه طول  ۰6۷نور خورشید 

 می باشدخودروسازی بزرگترین صنعت در جهان 

 می گردددر جهان منقرض  زبانهفته یک  0در هر 

  خود را به فروش برساند هاینقاشیتنها یکی از  موفق شد ول حیات خوددر ط کون گو
 متری به باال بپرند ۷ارتفاع پلنگها قادرند تا 

 

 در حدود نیم ساعت یک تک سلولی بوده است  انسانهر 

  شودمیترمیم ن است که انسانتنها بخش از بدن  دندان
  کندمیکردن در گرما به کاهش اشتها کمک ورزش 

 روز است  1۱تا  ۵از  انسانعمر پرزهای چشایی 
 اندازه قلب هر فرد به اندازه مشت اوست 

  می تپدهزار بار در سال  1۱۱متوسط  به طور انسانقلب 

 اوست  زبان انسانسریع ترین عضله بدن 

 پنجاه هزار کیلومتر رشته عصبی دارد  انسانبدن 

 مت بدن  خون ندارد قرنیه چشم استقس تنها

   ایمنی بدن را پایین می آورد سیستم برابر ۷استرس تا 
 شودمیسلول های جدید جایگزین آن میرد و  هزار سلول بدنتان می ۷۱را می خوانید در حدود  جملهاین که تنها در طول زمانی 

یک جسم یک تنی به اندازه یک کیلومتر از سطح  حملمی تواند انرژی که  کندمیت قلب شما آنقدر سخت کار در طول یک ساع

 زمین را تامین کند 
 به دنیا آمدند  1۱۰1اولین دوقلوهای آزمایشگاهی اولین بار در سال 

 میلیون بار می تپد ۸۱عادی  انساندر طول یک سال، قلب یک 

 میلیون مرتبه پلک می زند  1۲ساالنه بیش از  انسانمیانگین هر  به طورمرتبه پلک می زنند و  ۳۷ه در یک دقیق هاانسانبیشتر 
 صورت خودش را هضم خواهد کرد  در غیر اینو  کندمیمعده شما باید هر دو هفته یکبار ماده مخاطی جدید ترشح 
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 شش سمت چپ کوچکتر از شش سمت راست است تا فضایی برای قلب ایجاد شود 
 جراحی چشم یکی از پیشرفت های چشمگیر در طب باستان به شمار می رود 

 مایل بر ساعت دارد  1۱۱عطسه در هنگام خارج شدن از دهان، سرعتی بالغ بر 
بر روی که  هاییکرو ارگانیسمیاین مقدار وزن اضافی را م کهبه وزن آن اضافه خواهد شد  1۱۹اگر بدن شما خشک و یخ زده شود 

 دارند، تشکیل می دهند بدن قرار 

 دهدمیمیلیون فعالیت جنسی رخ  1۱۱، روزانه در حدود مارهای اخیرسازمان جهانی سالمتبر اساس آ
و بهتر است میان مصرف گوشت و شیر  کندمیگوشت و شیر را با هم می خورید، بدن به هیچ وجه کلسیم شیر را جذب نکه زمانی 

 ساعت فاصله باشد  ۳حداقل 

 در بدن خود داریم و می توانیم هر دارویی را در بدن خود تولید کنیم  کاملخانه ما یک دارو

 هشت وجب دست خود اوست  برابرسالم  انسانطول قد هر 

 کرد متفاوت دارد ملع 122 انسانمحققان اخیراً به این نتیجه رسیده اند  کلیه 

 کندمی عملمگاپیکسل  1۲۷میلیون سلول بینایی دارد  معادل یک دوربین  1۲۷حدود  انسانچشم 
 را از یکدیگر تمیز دهد  هاآنده میلیون رنگ را مختلف را ببیند و  می تواندچشم سالم انسان 

 گوش و بینی شما در تمام طول عمر به رشد خود ادامه می دهند 
  می شوندوقت متوقف ن ما رشد گوش و بینی ما هیچاند، اهای ما از بدو تولد همین اندازه بودهچشم

 از هفتاد هزار سال پیش لباس بر تن می کرده است  انسانشواهد نشان داده است  
 نوشته شده است ( ۶۲=  1۰ – ۰1در کف دستشان اینگونه ) هاانسانعمر مفید 

   است 1۱۷تا  ۰۷لی بین معموی هاانسانضریب هوشی 

 کیلومتر در ساعت بدود  ۰1با سرعت  می تواندنهایتا  انسانیک 

  می کشدی قدیمی طول هاانسانی جدید بسیار بیشتر از هاانسانکالبد شکافی 
 نیش از زنبور عسل در آن واحد خواهد مرد  ۳۱با خوردن  انسان

 ثانیه است  ۰۷دقیقه نفس خود را حبس کند و رکوردش در جهان  1 می تواند انسانهر 
 هر دو در یک زمان در اروپا بودند انساناولیه )ناندرتال ها( و اجداد اولیه  انسان

 ثانیه بعد از قطع گردن هنوز به هوش است  ۰ انسانیک 
  شودمیی جدید تعویض سلول هاهفته یکبار با  ۳هر  انسانبیرونی پوست  الیه

 رای اولین بار به کشاورزی پرداختهزار سال پیش از میالد ب ۱ نسانا

 است هاآنیکی از  انسان که دارد وجود زمین روی زنده موجود میلیون دویست

 شودمیی جدیدی برخوردار سلول ها، یعنی این از شودمیروز نو  ۷۱۱تا  ۲۱۱در  انسان کبد

  دهدمیرا اکسیژن تشکیل  انسان وزن ٪ ۶۷تقریبا 

 کیلومتر با بالن پرواز کند ۰پرواز را تجربه کرد و توانست  میالدی1۵۰۲ سال  برای اولین بار در انسان

 هم ببیند خوابماه( می تواند  ۸هفته ) 1۵بعد از  انسانجنین 

 کندمیلیتر عرق تولید  1۲۱۱در طول عمرش به طور متوسط  انسانبدن یک  

 می کنندها عمر سال بیش از چپ دست ۱ی راست دست به طور میانگین هاانسان

 و تشخیص ده هزار بوی متفاوت است قادر به دریافت انسانحس بویایی 

 می کنندهای پا رشد ناخن برابرهای انگشتان دست، تقریبا چهار ناخن
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متر میلی ۶هر دو سال حدود  انسانو از چهل سالگی به بعد، قد  شودمیسالگی بلند  ۸۱ حتیسالگی و  ۳۷، ۳۱تا  انسانقد 

  شودمی کوتاه
 کیلوگرم )دو و هفت دهم( است  ۳/۵بالغ بر  انسانوزن پوست بدن 

  شودمی انسان، زودتر از کمبود غذا موجب مرگ خوابکمبود 

 ای خواهد داشتل عمر و پوست قهوهسا 1۳۱متر و  ۳قد متوسط  ۲۱۱۱در سال  انسان

اندازه  سال عمر کرده باشد قلبش به 02این یعنی اگر فرد  کندمیهنگام تپیدن میان دو تپش استراحت  انسانقلب 

 سال استراحت کرده است 2,

 کیلوگرم است 1۷تا  1۲بالغ بر  ،انسانوزن اسکلت 

و یک  می کنندمتوسط شش سال از عمر را تلویزیون نگاه می کنند و شش سال را هم صرف غذا خوردن  به طور ی امروزیهاانسان

 ندخوابسوم از عمر را هم در 

  کندمیدرصد اکسیژن دریافتی بدن را به تنهایی مصرف  ۳۷ولی  دهدمیرا تشکیل  بدن اودرصد از وزن  ۳تنها مغز انسان 
 تر است به همین دلیل هم از سایر نقاط بدن گرم می کنندمغز بیشتر انرژی را در بدن مصرف 

 ن به سلول ها پیام عصبی می فرستددر طول یک روز بیشتر از تمام تلفن های جها انسانمغز یک 

 می رسند از مغز به سلول های عصبیمایل در ساعت به مغز رسیده و  1۵۱با  برابرپیام های عصبی با سرعتی 

 کندمیپوند گرد و خاک را تنفس  ۸۸در طول زندگی خود در حدود  انسانمتوسط یک  به طور

 متر رگ و مویرگ است ۸متر عصب و  1۳در یک سانتی متر پوست شما 

رگ خونی  ۲۱۱۱یلیون سلول، و م ۲غده عرق،  1۱۱سلول عصبی،  1۲۱۱هزار بافت عصبی،  ۸سانتی متر از پوست،  ۲در هر 

 havanava.blogfa.comدارد  وجود

 

 شودمیکیلومتر  ۱۵۱۱۱گر تمام رگهای خونی را در یک خط بگذاریم تقریبا 

  کندمیجراحی قسمتی از آن برداشته شود دوباره رشد  ملکبد یا جگر تنها عضو داخلی بدن است  اگر با ع

در خانه در معرض دود سیگار اطرافیانشان هستند، بیست و پنج درصد  کهخطر بیماری قلبی و سرطان ریه در افراد غیر سیگاری 

 بیشتر از دیگران است

و هر ماه پوست جدید  شودمیتعویض  کاملطور ی به استخوانبار بافت  هر سه ماه یک کندمیبدن ما به طور مداوم خود را ترمیم 

 به راحتی می توانیم فرآیند پیری را به تاخیر بیندازیم  کندمیرشد 

مداد،  ۱۱۱سولفور برای کشتن تمام شپش های بدن یک سگ، کربن برای ساخت  ملبه اندازه کافی شابدن یک انسان معمولی 

برای  آبکبریت و  ۳۳۱۱ون، فسفر برای درست کردن سر آبقالب ص ۵ساختن پتاسیم برای آتش زدن یک توپ فوتبال، چربی برای 

 تنگ را دارد  1۱پر کردن 

 کندمی است یعنی اگر شما دمای پیشانیتان را تغییر دهید دمای بدنتان هم به همان انداره تغییر  انسانمرکز دمای  انسانپیشانی 

 گذاریم  وقتی ما می خواهیم ببینیم  آیا تب داریم یا نه دستمان را روی پیشانی می کهاین یکی از دالیلی است 
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 است و دنبال کار است ۳۱۱فوق لیسانس دارد و ضریب هوشی او  ۷با هوش ترین زن دنیا 

 در اروپا اقامت گرفت یک زن ایرانی بود و بعد مساله اقامت خارجی ها مطرح شد کهاولین فردی  

 الیزابت ملکهانگلیس ثروتمندترین قشر جامعه هستند حتی ثروتمندتر از  ایرانیان در 

 ایرانیان در آمریکا فرهیخته ترین افراد جامعه آمریکا هستند 

 رئیس کامپیوتر ناسا یک ایرانی هست 

 ایرانی در ناسا محقق داریم ۳۷۱حدود  

 بودکورش کبیر بر جهان حکومت میکرد به نوعی قدرت جهان در دست ایران  

 در فرانسه سال ایران نام داشت ۳۱۱1سال  

 قاره آسیا و آمریکا و آفریقا را به هم وصل کنیم ایران در مرکز جهان است ۲اگر  

 شودمیکند  هاآنو زمان بر  می کنندفرشته ها با سرعت نور حرکت  

 میلیارد تن است ۳قاشق چایخوری از سیاه چاله ها  1وزن  

 چرخدبار دور خود می 1۱۱۱شیری است  هر ثانیه  یک سیاهچاله در کهکشان راه 

 متر است ۶بلندترین موی سر دنیا  

 است برابرفیل آفریقایی  ۳وزن موی سر هر فرد در طول عمرش با وزن  

 مگا پیکسل است 1۲۷معادل یک دوربین  انسانچشم  

  در ساعت استکیلومتر  1۶ سریعترین عنکبوت دنیا دارای سرعت 

 وزنش را بلند کند برابر ۲۱۱ می تواندنوعی عنکبوت  

 بار بزرگتر از حجم کنونی خود را داشته است ۳۱۱۱زمین در آغاز پیدایش خود  

 میلیون کیلومتر مربع یا به اندازه آمریکای شمالی است ۳۸مساحت سوراخ اوزون  

 شودمیدر چین  میلیون متر مکعب چوب صرف چوبهای غذا خوری 1۲ساالنه  

 شودمیجا بامیلیون تن شن ج ۳۱۱تا  ۶۱بین  ،در طوفان شن کویر 

 خوردند سالگی شیر مادرشان را می ۶هزار سال پیش منقرض شدند تا  1۱  که هاماموت 

 شیارهاى کف دست کمکی براى بهتر گرفتن اشیاء است 

 ژاپنی افسرده ترین های جهانند جوانان جوانان هندی شادترین و 

 می باشندکیلومتری  ,الشخورها قادر به دیدن یک موش کوچک از ارتفاع  

 می گویندلهجه سخن  ۲222مردم فیلیپین به بیش از  

 اتم هیدروژن است 1۱یک نانومتر یک میلیاردیم متر یا حدوداً به طول  

 کند خته از تنگی عروق خون جلوگیری میلمصرف زغا 

 کندمیکیلومتر در ساعت حرکت  ۱۱۱۱۱۱شیری با سرعت  کهکشانخورشید در مدار  

 دوئل در پاراگوئه آزاد است به شرطی  طرفین خون خود را بر گردن بگیرند 

 می کنیدکالری انرژی مصرف  ۲2۲هر بار  یک تمبر را میلیسید  

 نشد کاملتنها زمانی بود  ماه  1۰۶۷یه فور 

 شودمیر دهید، کم کم رنگش سفید اگر یک ماهی قرمز را در یک اتاق تاریک قرا 

 هاها و موژهابروند حتی کندمیدر مصر باستان افراد روحانی تمام موهای بدن خود را  

 دقیقه طول کشید ۲۰بین زانزیبار و انگلستان   1۰۱۶کوتاه ترین جنگ در سال  
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 نفت استخراجی خاورمیانه از کانال سوئز می گذرد ۵۱۹ 

 نترین قدمت را در جهان داردکهو  می گرددهزار سال پیش باز  1۱ن به قدمت سیلک کاشان در ایرا 

 ایرانی بنا شد 0بنای برج دوقولوی تجارت جهانی نیویورک توسط  

 مشاور وزیر بازرگانی امریکا یک ایرانی است 

 نام قدیم یونان، هالس برگرفته از هلیوس خدای خورشید بوده است 

 نام قدیمی اندونزی ، هندهلند بوده است 

 کشور ایران هفدهمین کشور وسیع دنیاست 

 تواند حروف ریزترى را بخوانند ولی شنوایى زن بهتر از مرد استمرد در قیاس با زن مى 

 است ٪۲۰قاره آمریکا دست نخورده است این میزان در مورد آفریقاى شمالى  ۳۰٪ 

 بیشترى در موهایشان هستندافراد باهوش داراى روى و مس  

 ساله بودند ۱و  ۰پدر و مادر جهان یک زوج  جوان ترین 

 توسط ماشین تایپ نوشته شد، تام سایر بود کهنخستین رمانى  

 می زندبار در سال تلفن  11۸۱به طور میانگین هر فرد  

 سوزاند کالری از بدن رو در هر ساعت می ۲۶۱سکس  

 نشده بلکه از کتان ساخته شده در امریکا پول از کاغذ درست 

 والت دیسنی از موش می ترسید 

 اعالمیه استقالل آمریکا بر روی کاغذهای ساخته شده با برگ حشیش نوشته شده 

 اگه یه دونه کشمش رو داخل شامپاین تازه بیندازید مدام باال و پائین می ره 

 وجود داشت Webster’s مورد اشتباه در دیکشنری معروف ۲1۷،  1۱۱۶در سال  

 یک سگ را کشت می توانشکالت بر عصب و قلب سگ تاثیر بد دارد، با کمی شکالت  

 قطره لیکور عقرب را دیوانه می کند و عقرب خودش را نیش می زند و می کشد 1 

 تان بزنیدست تر از ش ا چیزی ضخیمبا در انگلیس قدیم قانون بود که شما نباید همسرتان ر 

 خانه های عمومی می باشدبا، رکورددار دزدیده شدن از کترکودهای گینس باکت 

 کنه می بافضانوردان نباید قبل از رفتن به فضا لوبیا بخورند چون باد شکم لباس فضا را خر 

 مایع موجود در نارگیل نارس را می توان بجای پالسمای خون استفاده کرد 

 دهدمیدرخت بلوط تا قبل از پنجاه سالگی میوه ن 

 زهره تنها سیاره ای است که در جهت عقربه های ساعت بدور خودش می چرخد 

 بیشتر گرد و غبار موجود در منزل از پوست مرده ای است که از بدن شما می ریزد 

 شودمیمروارید در سرکه حل  

 را نمی داند ندارد و هیچ کسی هم دلیل آن باکواک اردک تنها صدایی است که بازت 

 متر با دستشوئی فاصله داشته باشد 0داقل مسواک باید ح 

 عقربه بزرگ ساعت با سرعت  مایل بر ساعت حرکت می کند 

 رژیمی وجود نداشت نوشابهچیزی به اسم  1۱۰۳تا قبل از سال  

 سال طول می کشد تا از بین بروند ۷۱۱بعضی از قالیچه های ایرانی  
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 شودمیدالر شیرینی فروخته  ۳،۱۱۱،۱۱۱،۱۱۱هر ساله در شب هالووین بیشتر از  

 می کشدی قدیمی طول هاانسانی جدید بسیار بیشتر از هاانسانکالبد شکافی  

 شیرینی تنها مزه ای است که جنین در رحم مادر هم می فهمد 

 تا بر روی سر اون قرار داره ۰تا اصلی در بغل سر و  0چشم دارد که  1زنبور عسل  

 آمریکا و کانادا قرار داردشیرین جهان میان  آبدرصد  02 

 بهترین شکارچی در خشکی خرس قطبی است 

 متر است ۲ایستد حدود خرس قطبی هنگامی که روی دو پا می 

 در بین انواع خرس ، خرس پاندا بزرگترین جمجمه را دارد 

 کیلومتر در ساعت بدود ۷۱با سرعت  می تواندخرس با تمام سنگینی خود  

 است انسانقوی تر از برابر ۲22حس بویایی خرس تقریبا  

 بار از مادر خود کوچکتر است 022خرس نوزاد  

 می شوندهای آلپ در سال حدود یک سانتیمتر بلند کوه 

 کوری در مردم جهان است ملبیماری قند اولین عا 

 شودمیگرده گل هرگز فاسد ن 

 نوع دارد 022آنفلوآنزا بیش از  عاملویروس  

 بسته بسیار وحشت داشتی هاناهیتلر از مک 

 جزیره تشکیل شده است ۷۰۷هزار و  1۵۱فنالند از  

 کندمی حملهید و به کسی که بدنش بو دهد یا عطر زده باشد آ زنبور از بوی عرق بدش می 

 رنگ سفید برای زنبور عسل آرامش دهنده و رنگ قهوه ای ناراحت کننده است 

 نیش از زنبور عسل در آن واحد خواهد مرد ۳۱با خوردن  انسان 

 کنند حملنیش زنبور عسل را ت 1۱۱بیش از  می تواندبدن زنبور داران  

 ه خواهند کردحملبایستید به شما  هاآناگر جلوی کندوی  زنبور بی نظمی را دوست ندارد، 

 سختی بتن است مشابه آبسختی  

 میلیون المپ است 1افی برای روشن کردن کیلومتر دارای برقی ک ۶1رعد و برقی به طول  

 شودمیماهیچه به کار گرفته  00هنگام صحبت برای بیا ن هر کلمه  

 ی رنگ است، عنکبوتها خونی روشن و شفاف دارندآبخون میگوها  

 دانه نوعی درخت غول پیکر از خانواده کاج فقط  گرم وزن دارد 

 کنند ها رشد میگیاهان در اقیانوس ۰۷۹ 

 بردالماس است و فقط خیلی زیاد آن را از بین می شودمیتنها چیزی که در اسید حل ن 

 متر قد دارد ۳زرافه تازه متولد شده  

 را امیر تومان می نامند ، تومان گفته و فرمانده آنتقسیمات لشگری به ده هزار سرباز در 

 و عشا است خر وقت نماز مغربآظهر شرعی  ،ربع بعد از 1ساعت و  11تقریبا  

 شودمیبدن موجب تشنگی  آباز  ٪1از دست دادن تنها  

 زنید بار در روز پلک می 1۷۱۱۱شما به طور متوسط  
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 بود ٪ ۲۲مردم چپ دست هستند  این رقم در گذشته  ٪۲۰حدود  

 تشکیل شده اند آبعضالت از  ٪۵۷مغز  ٪۵۷خون  ٪۱۳تشکیل شده   آبدو سوم وزن بدن از  

 مرتبه بزرگتر از زمین است ۲۲۱،۲۲۱خورشید  

 رشد داشته است یمترسانت 1۱سال گذشته قد افراد در کشور های صنعتی  1۷۱در  

 بار تا کرد 0هر تکه کاغذ را نمی توان بیش از  

 کیلومتر ضخامت پائین جو قرار گرفته است ۲2جرم اتمفسردر  01٪ 

 خورشید موثر است تابش یهآتغییر فاصله زمین و خورشید تاثیری بر دما ندارد بلکه زو 

 بصورت تبخیر در ایران است آبتبخیر از سطح خاک عمده ترین منبع هدررفت  

 کیلو گرم هوا وجود دارد 1۱۷بر هر سانتی متر از سطح زمین  

 در فصل زمستان در مناطق سردسیر لیمنوگراف از کار انداخته و از اشل استفاده می کنند 

 شودمی کاسته تبخیر شدت از ٪ ۲ آب در محلول نمک افزایش ٪ ۲به ازای هر  

 متر باال می آید 1۸دریاها  آبهای قطبی ذوب شوند اگر تمام یخ 

 بیشترین قربانیان سیل زنان و سپس کودکان هستند 

 در جهان رخ خواهد داد آبهائی بر سر در سالهای آتی جنگ 

 است یمترسانت ۳۸متر و ارتفاع متوسط بارندگی  ۳ارتفاع تبخیر در ایران  

 در بدن شما وجود دارند به اندازه فاصله زمین تا ماه است کهی بااعص 

 متر است ۶دراز ترین ناخن دست دنیا مربوط به زنی امریکایی است  هر ناخن او  

 متر رگ و مویرگ وجود دارد ۸متر عصب و  1۳در یک سانتی متر از پوست شما  

 رشد کودک در بهار بیشتر است 

 شودمیمیلیون تن کاغذ مصرف  ۰۷یکا سالیانه در امر 

 دارد دندان ۲۶واسب نر  ۲۱اسب ماده  

 سال است ۲۱۱۱دور در چرخه هیدرولوژیکی بچرخد  1ها اقیانوس آب کهزمان الزم برای این 

 سال می باشد ۷۱۱۱ی زیر زمینی آب هاسال و برای  ۰۱۱۱این زمان برای یخهای قطبی  

 استفاده برای اشامیدن است قابلی زمین آب ها از ٪ ۱1فقط  

 تا موی خود را از دست می دهند ۵۱تار مو وخانم ها  ۸۱اقآیان روزانه  

 کیلوگرم است ۲1تا  ۲۰بالغ  انسانوزن اسکلت  

 ش گوشهایش را تمیز کندزبانبا  می تواندزرافه  

 دگاز اشک آور مصون ان قابلمها در اسب 

 می باشدمتر  ,۲ومتر مربع و عمیق ترین جای آن یلهزار ک 0مساحت دریاچه ارومیه  

 می شوندویروس شناخته شده که به دستگاه تنفس اثر و باعث سرماخوردگی  ۳۱۱ 

 قاره اروپا ، آسیا و آفریقا قرار دارد ۰دریای مدیترانه بین  

 ماه است برابرجرم زمین هشتاد و یک  

 هر دو در یک زمان در اروپا بودند انسانه اولیه )ناندرتال ها( و اجداد اولی انسان 

 بدست امده F = G * M1 * M۳ / R۳ کیلوگرم که با 1۰به توان  1۱*  ۶وزن کره زمین  
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 دهدمیتقریباً یک سوم وزن یک زن و یک دوم وزن یک مرد را ماهیچه تشکیل  

 امروزه بر روی کره زمین است در زیر خاک مدفون اند کهجمعیتی  برابر ۲۱ 

 کیلومتر کشید ۷۶با یک مداد می توان خطی به طول  

 ندارند هاآناشعه رادیو اکتیو تاثیری بر  کهعقرب ها تنها موجوداتی هستند  

 کندمیشیشه به ظاهر جامد به است ولی مایعی است  با سرعت بسیار کند حرکت  

 اولین راه شوسه و زیر سازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد 

 بار سریعتر از سرعت آن در هوا ست ,۲صوت در فوالد سرعت  

 متر مربع است ۸،۷میلیون تن بر  ۵۱۱فشار در مرکز خورشید تقریبا  

 ل جهان بیشتر استملد و ژاپن از دیگر ئطول عمر مردم سو 

 است تابستانلیتر سرکه درزمستان سنگین تر از  ۲ 

 بقیه غیر نظامی است ٪2,از ماهواره های جهان نظامی و  02٪ 

 میلیارد است ۶۸به  1شانس شبیه بودن دو اثر انگشت  

 تمیز را آلوده کند آبمیلیون گالن  1تقریبا  می تواندیک گالن روغن سوخته،  

 سال پیش بوده است ۱۱۱۱ی  جویده شده، متعلق به آدامسترین قدیمی 

 است رفتهبه عنوان یک دارو به فروش می 1۰۲۱سس کچاپ در سال  

 رویی، در ماسه فرو نمیخوابرا آرام باال بیاوری و به پشت ب وقتی پاهایت 

 Stewardesses   ید با دست چپ تایپش کنیدمی توانطوالنی ترین کلمه ایست 

 حرفهایی  در طول روز میزنیم باخودمان است ۰۱۹ 

 بیشتر از مردمانش، تلفن وجود دارد در واشنگتن 

 ستند، تایپیستندافرادی  دست چپ ه ۷۶۹ 

 تن گیاه در گذشته مدفون شده است ۳۲،۷لیتر بنزین  1برای تولید  

 شودمیدقیقه نسل یک موجود زنده منقرض  1هر  

 نوع بو مختلف است 1۱،۱۱۱قادر به تشخیص  انسانبینی  

 شودمیخوانده « اُکتُسرپ»، می باشد)فون(  روی کیبرد  #دکمه  

 «Dreamt» انگلیسی با زباندر  کهست  ایتنها کلمه mt  شودمیتمام 

 شیرین ایران دریاچه پریشان در کازرون است آبتنها دریاچه  

 بلندترین نقطه ایران قله دماوند است 

 تن شیر تولید کنند 1روز  1در عرض کمتر از  گاو قادر هستند ۶۱ 

 چشم دارند 1۳۱۱پروانه ها  

 اشندگربه و سگ می توانند راست دست یا چپ دست ب 

 دارند دندان ۸۳خرس ها  

 شودمیی جدید تعویض سلول هاهفته یکبار با  0هر  انسانبیرونی پوست  الیه 

 می باشد ۶ی دیابت پدر طرف از و ٪ 1۷ی دیابتاز طرف مادر  دیابتی یک نوزاد به ابتال 

 شودمیهای پالستیک در اسپانیا انجام بیشترین جراحی 

 شودمیزیبایی در ایران انجام  ملبیشترین ع 
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 کشور توسعه یافته جهان, ایران در فرار مغزها رتبه نخست را دارد 0۲در بین  

 ایران دارای بیشترین فرهنگ غلط در جهان است 

 کلمه شاهراه از راهی که کورش بین سارد پایتخت کارون و پاسارگاد احداث کرد گرفته اند 

 جهان روزنامه ٪ ۲2میلیون یا  ۲22، روزانه می رسدپ بیشترین روزنامه در چین به چا 

 هزار سال قدمت دارد 122خلیج فارس  

 هستند چاق اردنی آقایون ٪ ۶۱از خانم ها و  ٪۵۷اردنی ها چاقترین مردمان دنیایند، 

 اولین مردمانی که نخ را کشف کردند و موفق به ریسیدن آن شدند ایرانیان بودند 

 ست که طعم متفاوتی دارندهاآنمزه سیب، پیاز و سیب زمینی یکی ست و بخاطر بوی  

 می باشدمتر  ۶۰و پهنای آن  ۸1۶بزرگترین مجسمه بودا در چین قرار دارد  بلندای آن  

 کندمیهزار قطره ریز  حاوی ویروس است در فضا پخش  ۷عطسه یک شخص بیمار  

 لین برای مبتالی به مرض قند مفید استعلت داشتن انسولین و اینوه پیاز ب 

 ی  هرگز اصالح نکرده به میدان جنگ نمی رفتبه طوراصالح صورت را اسکندر مد کرد  

 دهدمیها از بوی عسل بدشان می آید حتی بوی عسل فیل ها را فراری فیل 

 می شوند دیابتها بیشتر از آقایون مبتال به بیماری منخا 

 می کنندهزار ساعت بیشتر از آقایون تلفنی صحبت  1۰طول عمرشان  زنان در 

 می باشدسال  2, هاآنورند و عمر متوسط آ دنیا میه بچه ب ۲سال، فقط  ۰دلفین ها هر  

 هزار سال پیش از میالد برای اولین بار به کشاورزی پرداخت 0 انسان 

 کندها تعادل ایجاد مینوشیدن قهوه در طوالنی مدت در فشار خون خانم 

 شودمی کوکاکوال باعث ایجاد فشار خون 

 هزار نفر برده بودند 022میلیون  ,میلیون بود و از این  ,جمعیت آمریکا  ۲002سال  

 سال پیش پزشکان آمریکایی میگفتند زنانی  باهوش هستند باردار نمی شوند 1۱۱ 

 می باشدستاره دریایی فاقد مغز  

 می دهندکارگر در معادن چین جان خود را از دست  1222ساالنه  

 است هاآنیکی از  انسانمیلیون موجود زنده روی زمین وجود دارد   ۳۱۱ 

 کندمیکشور تسلیهات نظامی صادر  02ایران به  

 اند داده تشکیل حشرات را دنیا موجودات ٪ ۰۱ 

 نمی تواند شنا کند شتر است کهتنها حیوانی  

 را خاکستری می بیندروباه همه چیز  

 گربه قادر نیست مزه شیرین را تشخیص دهد 

 نفر را بکشد ۲12یک گرم سم مار کبری می تواند  

 است انسانهزار بار دقیق تر از  1۲حس چشایی نوعی پروانه بزرگ  

 تف می اندازد قابلمبه هنگام عصبانیت بر صورت طرف  کهالما شتر بدون کوهانی است  

 ار در دقیقه می تپد گنجشک ها روی زمین می پرندب ۲22قلب گنجشک  

 می تواند ایستادن روی سر و گردن را یاد بگیردکه فیل تنها حیوانی است   
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 است ۲2کیلومتربا سفینه آپالو  2،222,دست یافته  انسانبیشترین سرعت   

 می رسدمتر  ۷۷درازترین جانور یک نوع کرم خاکی است  درازای آن به بیش  

 می باشداولین کلیسای ساخت بشر یعنی کلیسای پطرس مقدس در انطاکیه ترکیه  

 دهدمیرا اکسیژن تشکیل  انسان وزن ٪ ۶۷تقریبا  

 ستهاانسانرشد جمعیت  برابر ۲در جهان  ماشین هارشد تعداد  

 کوکا کوال در اصل سبز رنگ است 

 می گرددخوردن کاهو مانع ریزش و سفید شدن موها  

 ار نوع کفش دوزک در جهان وجود داردهز ۲۷۱ 

 می کشدو طعمه را فلج یا  کندمیوال برای شکار از صدای بسیار بلندی  دارد استفاده  

 میلیون سلول بینایی دارد 1۲۷حدود  انسانچشم  

 می انجامیدروز به طول  ۵۱مراسم مومیایی کردن در مصر باستان  

 در جهان وجود ندارد شودمی پرتابصدایی بلندتر از زمانی سفینه ایی به فضا  

 است می شدهدر قدیم ارزش نمک بیش از طال بوده ، از نمک برای نگهداری غذا استفاده  

 ندخوابنمی مورچه ها  

 اسکندر و ژولیوس سزار صرع داشتند 

 توسط یک فرمانده جنگی اختراع شد آدامس 

 سه سال بدون غذا زندگی کند دمی توانعقرب  

 روز بدون سر زندگی کند تا این از گرسنگی بمیرد ۱ می تواندیک سوسک حمام  

  

 خورندمتر مربع پیتزا می ۵۲،۱۱۱میانگین روزانه  به طورت آمریکا مل 

 می شوندسالگی ظاهر  ۶تا  ۳در سن  که می شوندها بدون کشکک زانو متولد بچه 

 چشندها با پاهایشان میپروانه 

 کندمیکالری در ساعت مصرف  1۷۱کوبیدن سر به دیوار  

 میلیارد سال می باشد ۷عمر خورشید  

 میلیارد سال می باشد 1۱راه شیری  کهکشانعمر  

 نوع میکروب را از بین می برد ۶۷۱ها بار از مواد ضد عفونی قوی تر است و  1۱۱نقره  

 میلیون کیلومتر است ۷1۷مساحت کره زمین  

 ستاره دارد میلیون 1۱۱راه شیری بیش از  کهکشان 

 حنجره زرافه تار صوتی ندارد و گنگ است 

 نفر به بیماری ایدز مبتال می شوند 1۸،۱۱۱روزانه  

 است زبانمقاوم تریم ماهیچه در بدن  

 مورچه نسبت به بدن اش بزرگترین مغز را دارد 

 می گیردتا از کره زمین در سیاره مشتری جای  1۲۱۱ 

 در آن باران نباریده شودمیدر شیلی صحرایی وجود دارد  هزاران سال  

 بدون برگشتن به عقب پشت سر خود را ببینند که می توانندخرگوش و طوطی تنها حیواناتی اند  
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 هده کردهزار ستاره را در آسمان مشا ۶با چشم غیر مجهز به تلسکوب می توان  

 ه جهان قرار داردیعت جغرافیائی در خطرناکترین نقطکشور تایوان از نظر موق 

 هزار ببر وجود دارد ۵در جهان فقط  

 میلیون سال نیاز دارد ۲زمین حداقل به  مشابهتشکیل و تولد سیاره ای  

 کاغذ تولید کرد گرمکیلو 1۱۱۱تا  ۷۱۱از یک درخت معمولی می توان  

 بیشتر از دیگر فلزات در جهان مصرف دارد هکآهن فلزی است  

 انجیر تازه مقوی است برابر ۶انجیر خشک کرده  

 شودمینفر به جمعیت جهان اضافه  میلیون ۰۶ساالنه  

 شبانه و روز ۷کیلومتر در  1یعنی  می باشدمیلیمتر در ثانیه  ۳۲سرعت سریعترین حلزون  

 بیشتر استچگالی زمین از سیارات دیگر منظومه شمسی  

 دهدمیبلعیدن را انجام  عملبار  ۳۱۷متوسط  به طورهر فرد هنگام غذا خوردن  

 می رسدعدد  1۳تعداد چشمان عقربها به  

 خوردمی خوابعنکبوت را در حال  ۰اش به طور میانگین ی در طول زندگیانسانهر  

 عضو چشایی دارد ۳۵،۱۱۱گربه ماهی بیش از  

 یلیارد میلیارد تن استمیلیارد م ۳وزن خورشید  

 شودمیکیلومتری شنیده  ۲نعره یک نوع شیر تا  

 می مانزنده  وفرمورچه در مایکر 

 کودکان نقش دارد دنداندود سیگار موجود در محیط بیشتر از مواد قندى در پوسیدگی 

 هزار می رسد 1۰گاهی به  هاآنپروانه ها، چشم های مرکب دارند  تعداد  

 می زندبار بال  ۲222در ثانیه  کهیک نوع پشه وجود دارد  

 می کنندهای پا رشد ناخن برابرهای انگشتان دست، تقریبا چهار ناخن 

 گذارندیک چشمشان را باز می خوابها هنگام ها هم مانند گرگدلفین 

 یک چهارم خاک روسیه در سال پوشیده از برف است  

 ی رسدسال م ۳زمان بارداری فیل به  

 دنبار در دقیقه دار ۲222ها با بیشترین ضربان قلب راقناری 

 سه قلب دارداختاپوس 

 آوردماهی قرمز تنها وقایع تا سه ثانیه قبل را به یاد می 

 ندخوابها هرگز نمیمورچه 

 دهدمیاگر ماهی قرمز را در محل تاریکی نگه دارید کم کم به سفید تغییر رنگ  

 می شوندهای خال دار بدون خال متولد سگ 

 ند و در این مدت هیچ غذایی نخورندخوابتا سه سال ب می توانندها حلزون 

 خورندمی برابرچوب را با سرعت دو  می دهندگوش مورچه ها وقتی به موسیقی هویمتال 
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 دارند  دندانها پشه

 کیلومتر در ساعت پرواز کند  ۳۱۱با سرعت  می توانداست و شاهین سریع ترین پرنده 
 خورند خود غذا می برابردر پنجاه و شش روز هشتاد و شش هزار کرم های ابریشم 

 میرددربدن میگولبول قرمز درهرثانیه تقریبا سه میلیون 
ها داشت باید سسانتی اگر توانایی مانند سا 1۵۱بار بلندتر از طول خود بپرند یعنی در مقایسه، یک فرد  1۲۱ می توانندها ساس

 متر باال بپرد ۶۰۱ست حدود می توان

 متر طول داشت اما مغزش به بزرگی یک گردو بود 0حدود دایناسور استگوساروس  

 متر( در ارتفاع بپرند 1٫۰۳پا ) ۶کیلومتر در ساعت( دویده و تا  ۸۱مایل در ساعت)معادل تقریبا  ۳۷تا  می توانندهای قطبی خرس 
 آوردرا پایین میاسترس  برابر ۷ا انسان تسیستم ایمنی بدن 

 شش پا دارند ) حشرات (زمین هشتاد در صد موجودات زنده ی روی 

 عقب عقب راه بروندسوسمار ها نمی توانند 

 دعضله دار022فقط حدود  انسانعضله دارد و در حالی  222,هر مارمولک 

 رسد سال می ۸۶به  ها عقابطول عمر 

 سال یا بیشتر عمر کنند1۷۱توانند  الک پشت ها می

 بندوشوند به سینه ی خود مشت می ک گوریل ها وقتی مضطرب می

 ها سفید رنگ است ملخخون 

 این حیوان قادر به راه رفتن نیست کهی پای خفاش آنقدر باریک است هااستخوان

 یخ دنیا در سرزمین های قطبی است ۱۱٪

 هزار واژه است  ۳۲نیاز مردان به صحبت کردن در هر روز دوازده هزار واژه، و نیاز زنان 
 ی بالغ بزرگ تر استهاانسان از نوزادان تیموس غده

 افتد می کار به عضله 11کردن،تنها اخم هنگام و عضله 1۳ زدن لبخند هنگام

 ودر داخل گوش میانی قرار دارد کوچک ترین عضله بدن (stapedius) «استاپدیوس»نام دارد 

 بار در شبانه روز نفس می کشد ۳۱۱۱۱روزانه حدود انسان

 افتد می حرکت به عضله هفت اشاره انگشت دادن حرکت برای

 دارد وجود دست سراسر در المسه حس همان یا گیرنده1۵۱۱۱حدود فقط

 کندمیمیلی متر رشد  ۲ط ماهانه طور متوس به انگشتان ناخن

 استخوان است ۳۶مهره ها شامل زنجیره ای از ستون 

 در بین ستون فقرات وجود دارد،ضربه گیر هستند کهصفحات غضروفی 

 تار وجود دارد 0222درون یک عضله بزرگ بیش از

   است متر ۷/۶ کوچک ی روده طول

  کندمیهم رشد باز اگر بیش از نصف آن کنده شود کهکبد تنها عضو بدن است 

 است انسان بدن عضالت ترین قوی از یکی ران سر چهار ی عضله

 متا چهار زانو بنشینی کندمیقادر بلند ترین عضله بدن، یعنی سارتوریوس ما را 

 در بدن وجود دارد کهمفصل بازو بزرگترین و پیچیده ترین مفصلی است  
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 ماهیچه در هر گوش است ۰0هر گربه دارای 

 و زیتون هم بهترین روغن گیاهیست بهترین روغن, روغن حیوانی است روغن کنجد

 اینچی خود پاک کند زبان ۳1زرافه می تواند گوش خود را با 

 می دهندبسیاری از گاوها هنگام پخش موسیقی ، شیر بیشتری 
 جهان، به طور پیوسته، در حالِ بزرگ شدن است

 از سیاره ها بسیار بزرگ ترند کهستاره ها، گلوله های بزرگی از گازهای سوزان هستند 

 خورشید یک ستاره است

 خورشید، نزدیک ترین ستاره، به زمین است

 هیچ وقت، به طور مستقیم، به خورشید، نگاه نکنید، چون به چشم های شما، آسیب می زند

 زمین، به طور مداوم، به دور خود و خورشید، می گردد

  ماه، به طور مداوم، به دور زمین می گردد

 ی زمین است آیهاه، نزدیک ترین همسم

  گاهی، زمین، بین خورشید و ماه قرار می گیرد  به این حالت، ماه گرفتگی یا خسوف می گوییم

 گاهی، ماه، بین زمین و خورشید قرار می گیرد،  به این حالت، خورشیدگرفتگی یا کسوف می گوییم

 ، جزر و مد می گویندآبکتِ دریا باال، و پایین می رود، به این حر آبهر روز، سطح 

 صورت فلکی دست بندی شده است ۰۰را در گروه هایی، به نامِ صورت فلکی دسته بندی کرده اند، تاکنون  هاآنبرای شناسایی هزاران ستاره، 

بر اثر جاذبه ی خورشید،  کهسنگ ها، سنگ های آسمانی، غبار و یخ هایی ست  شهابهمه ی سیاره ها، قمرها،  شاملمنظومه ی شمسی، 

 دور این ستاره ها می گردند به

  عطارد، نزدیک ترین سیاره، به خورشید است

 روز طول می کشد تا سیاره ی عطارد، یک بار به دور خورشید بگردد 00

  ناهید، دومین سیاره ی نزدیک به خورشید است 

 مشتری، بزرگ ترین سیاره ی منظومه شمسی است

 هرام استنام دیگر مریخ، ب
 نام دیگر عطارد، تیر است

 نام دیگر زحل، کیوان است 

  کیوان، کره ی بسیار بزرگی، از موادِ مایع و گاز است 

 یده استخوابدر گردش، به دور خورشید، به پهلو  کهاورانوس، تنها سیاره ی منظومه ی شمسی ست 

 نپتون کره ی بزرگی از مایع و گاز است

 ش از دو هزار کیلومتر، در ساعت، سطح این سیاره را در می نورددبادهای بزرگی، با سرعت بی

 شودمیگاهی اوقات، پلوتون از نپتون هم به خورشید، نزدیک تر 

 میلیون ها سیارک، بین بهرام و مشتری، وجود دارد

 در فضا، نه هوا هست و نه جاذبه

 کننداز طریق تلسکوپ ها، دانشمندان، آنچه در فضا هست را مشاهده می 

 را مرطوب و تمیز، نگه می دارند هاآنپلک ها، از چشم هایمان محافظت می کنند و با ترشح اشک،  

  کندمی، با تنفس، از راه بینی، بوها را حس انسان

  ، پوشیده از هزاران پُرز چشایی استزبانسطح 
 بزرگترین شبه جزیره ی کره زمین ،عربستان است

 رت داردن ایالم به عروس زاگرس شهاستا
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 ی کاسپین نام دیگر دریای خزر استدریا

 و در چین ساخته شد 1۳اولین باغ وحش دنیا در قرن 

 کندمیزنبور عسل در اواخر بهار مهاجرت 

  می کنندپیدا  هاآنخفاش ها مسیر خود را با فرستادن امواج صوتی و برگشت 

 اد و شامگاه زمین نامیده شده استسیاره ی زهره، ستاره ی بامد

 رهای گازی شکل می گیرندبابه گفته ی اخترشناسان سیاه چال های عظیم براثر برخورد با 

 با آن می توان در هر نقطه از کره ی زمین موقعیت خود را مشخص کردو می گویند  GPSبه سیستم تعیین موقعیت جهانی  

 فشار هوا را با وسیله ای به نام بارومتر اندازه می گیرند

 ی نماد اولیا استآبرنگ سبز و  در مراسم تعزیه

 معروفترین طرح فرش کاشان،محتشم است

 ی کشور لبنان استملدرخت زیتون ،نشانه 

 ان ترین فلز در پوسته ی زمین استآلومینیوم فراو

 ش اولین بار در ایران کشف شد.ه ۲000نفت در سال 

 اصلی ترین ماده در رشد گیاهان نیتروژن است
 ( نام علمی سلول عصبی است Neuroneنرون ) 

 در قسمت سبز رنگ سیب زمینی نوعی ماده سمی وجود دارد  سالمت را به خطر می اندازد

 ی عقل هستند  در انتهای فک قرار دارندهادندان هادندانبزرگترین 

 از عادی ترین علل خارش پوست،آلرژی است

 کلمه است ۲02سگ می تواند بفهمد  کهمیانگین کلماتی 

 خود را نگه دارند آبتیغی ها قادرند روی  جوجه

 متر حفر کند ۱۳یک موش کور قادر است تنها ظرف یک شب ،تونلی به ارتفاع و بلندی 

 دالر مواد غذایی مخصوص حیوانات را مصرف می کنند میلیارد 11سگ ها وگربه ها ساالنه بیش از 

 هستندزرافه ها دارای باالترین فشارخون در میان تمام حیوانات 

 های نر کوررنگ هستندگاو

 شنیدن است قابلتری مکیلو ۱صدای غرش شیر از فاصله ی 

 لیوان شیر تولید کند ۳۱۱۱۱۱۱یک گاو در طول عمر خود می تواند بیش از 

 کندمیسانتی متر تجاوز ن 1/0قد بچه کانگورو تازه متولد شده از 

 کانگورو نمی تواند به سمت عقب راه برود

 م ترین و کندترین ضربان قلب را در میان همه حیوانات دیگر به خود اختصاص داده اندالک پشت ها ک

 می زندمرتبه کره ی زمین را دور  ۰نور در هر ثانیه 

 سال کار و تفکر کشف شد ,۲قانون جاذبه توسط نیوتن با 

 میلیون ستاره و سیاره آمار داده اند ۷۱۱دیدن را تا  قابلدانشمندان تعداد ستارگان 

 میلیون سال قبل با برخورد یکی از سیاره ها با کره زمین باعث انقراض دایناسور ها شد ۶۷ 

 بزرگتر از اندازه ی یک دانه شن یا ماسه نیست شهاباندازه ی متوسط یک 

 قوی ترین نیروهای دنیا به ترتیب عبارتند از نیروی هسته ای، الکترومغناطیسی و نیروی جاذبه

ار سال به طول می انجامد تا هز ۲را داشته باشد حدود  کهکشاناگر فردی قصد شمارش ستاره های موجود در راه شیری و 
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 شود موفق

 گرم ترین سیاره ی منظومه شمسی زهره می باشدآرام ترین سیاره منظومه شمسی اورانوس است

 وزن زمین است برابرهزار  ۲۲۱وزن خورشید 

 ی دنیاست خورشید کوچکترین ستاره

 میلیون سال می باشد ۷عمر خورشید 

 پیانو اختراع ایتالیایی هاست و از دو کلمه ی زیر و بم تشکیل شده است

 نقش ماهی در فرش نشانه آمادگی در جنگ است

 اوج صنعت شیشه گری و سفال گری در ایران متعلق به دوره سلجوقی است

 برای ثبت وقایع به کار برد،خط تصویری بود انسان کهاولین خطی 

 ی متعلق به ستارخان استمللقب سردار 
 کندمیت مورد نیاز بدن را جبران درصد از مایعا ۳۱مواد غذایی حدود 

 کالغ ها باهوش ترین و زیرک ترین پرندگان محسوب می شوند

 در نیمکره جنوبی هیچ غازی وجود ندارد

 می پرند کهوند بلگنجشک ها روی زمین راه نمی ر

 دقیقه استدر بار  1۱۱۱ضربان قلب مرغ مگس 

 پرست قادر است چشمانش را به طور همزمان در دو جهت حرکت دهد آفتاب

 اندازه طول جثه اش است برابرپرست دو آفتاب زبان

 نیش خفاش می تواند سبب سرایت هاری شود

 درصد مارهای دنیا سمی هستند ۲۱ا تنه

 ی به دارازای یک فیل داردزبانقلبی به اندازه ی یک اتومبیل و  کهاست « فام آبوال » بزرگترین حیوان دنیا 

 ندخوابساعت در شبانه روز می  ۳دلفین ها و فیل ها فقط 

 تن از موجودات ریز دریایی مثل کریل ها ) از سخت پوستان کوچک ( را بخورد ۶ی می تواند بیش از آبوال 

 ای وال ها بلند ترین صدای تولید شده در آفرینش تا به امروز استفرکانس صد

رد و تا چشم را مرطوب نگه دا شودمیبه خشکی می آیند باید سطح چشمشان مرطوب باشد پس غدد اشکی فعال  کهنهنگ ها در موقعی 

 کندرسد گریه مینظر می به

 عنکبوت ها خونی روشن و شفاف دارند

 از گرسنگی بمیرد کهروز بدون سر زندگی کند تا این ۱یک سوسک حمام می تواند 

 رنگ سفید برای زنبور عسل آرامش دهنده و رنگ قهوه ای ناراحت کننده است

 می تواند یک سال تمام بدون غذا زنده بماندکه حشره ای ریز است کنه 

 دارند دندان ۸۵پشه ها 

 روز است 1۸مر مگس ها فقط ع

 بنشیند تا یک لیوان عسل بدست آیدها دفعه روی گلیک زنبور عسل باید دو میلیون 

 همه میگوها مذکر به دنیا می آیند ولی به تدریج و هنگامی  بالغ می شوند مونث می شوند

 شودمیاگر یک اسب ماده با یک خر نر جفت گیر کند حیوانی  به دنیا می آید قاطر نامیده 

 متری تشخیص دهند 1۶۱۱فاصله  گرگ ها قادرند به کمک حس بویایی خود گوزنی را در

 کیلومتر راه برود 022و غذا استفاده نماید با بار و مسافر بر دوش خود  آباز  کهشتر می تواند بدون آن

خمیری را روی سپر های خود  هاآنسال پیش سربازان ایرانی در میدان جنگ روی سپر های فلزی خود پیتزا می پختند  ۳۷۱۱
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 احتماال سبزی( روی آن می پاشیدندو خرما و پنیر)پهن می کردند سپس مقداری 

ند این غذا به سرعت در آن سرزمین ها رواج غربی بردسربازان یونانی پختن پیتزا را از ایرانیان یاد گرفتند و آن را به سرزمین های 

 یافت و مورد استفاده قرار گرفت مردم ایتالیا هم مانند بقیه از این خوراک تازه استفاده کردند

ذای فقیران بود در این مدت ایتالیایی ها پنیر را از پیتزا حذف کرده بودند و به جای خرما از عسل روغن زیتون غپیتزا مدت زیادی 

 و سبزیجات استفاده می کردند

کرد  آن اضافهپیتزا برگرداند و این بار گوجه را هم به  به را پنیر دوباره اسپوزیتو رافائل نام به درباری آشپز یک ٫سال پیش 11۷

همه مردم به آن عالقه پیدا کردند به این ترتیب پیتزا با پنیر  ایتالیا( از این غذا بسیار خوشش آمد و آرام آرام ملکهمارگریتا ) ملکه

 در سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفت کهنه تنها در ایتالیا بل

 این غذای خوشمزه به ایران هم باز شده است و البته بهتر است بگوییم پیتزا به زادگاه خود برگشته است ایپ کهچند سالی است 

 

هزار زن  1۳سال نیست و در روسیه ساالنه بیش از  ۲۱در حالی متوسط عمر زنان بوتسوانایی )کشوری در جنوب آفریقا( بیشتر از 

 سال است ۰۸توسط عمر زنان ژاپنی مکه می دهند  در نتیجه خشونت های خانوادگی جان خود را از دست

 

ساله این کشور نیز سیگار  1۷ساله انگلیسی تجربه مصرف مواد مخدر را کسب کرده و یک چهارم جمعیت  1۷نیمی از شهروندان 

 کندمیمصرف 

 دچار چاقی مفرط هستند در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند کهیک سوم کسانی 

 توسعه یافته بیشترین آمار در مقوله بارداری زودهنگام به آمریکا و انگلستان اختصاص دارد در بین کشورهای

 میلیون نفر می رسد ,,آمار زنان گمشده چینی به 

 تعداد زنان آرایشگر برزیلی از تعداد سربازان این کشور بیشتر است

 ع پیوستهدر سه کشور جهان به وقو ۳۱۱۳درصد اعدام های صورت گرفته در سال   81

حکومت این  کهسوپرمارکت های انگلیسی درباره مشتری های خود جمع آوری می کنند، بیشتر از اطالعاتی است  کهاطالعاتی 

 کشور درباره شهروندانش دارد

 

درصد جمعیت قاره  01دالر مورد حمایت مالی قرار می گیرد، اما  1/0در اتحادیه اروپا روزانه هر راس گاو به میزان 

 ا با پولی بسیار کمتر از این رقم به زندگی روزانه خود ادامه می دهندآفریق

 
همجنسگرایان ممنوع اعالم شده و در نه کشور دیگر نیز برای این کار مجازات مرگ را در نظر  روابطکشور جهان  ۵۱در بیش از 

 گرفته اند

 

 امه می دهندیک پنجم جمعیت دنیا با درآمد روزانه کمتر از یک دالر به حیات خود اد

 قرار گرفته اند زیباییمیلیون و دویست هزار آمریکایی در طول یک سال مورد جراحی 13

 شودیک نفر دیگر نیز دچار معلولیت میو  دهدمیدست را از جان خود انسانهای زمینی، هر ساعت یک دراثرانفجارمین
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 می گیرندمیلیون کودک به عنوان کارگر مورد استفاده قرار  ,,در هندوستان 

 شودمی هاانسانکیلوگرم مواد افزودنی وارد بدن  0تا0در کشوهای صنعتی روزانه 

دالر درآمد  1۸۰میلیون دالر و به عبارت دیگر در هر ثانیه ۵۰گلف باز، در طول سال « تایگر وودز»پردرآمدترین ورزشکار جهان، 

 کندمیکسب 

 
 ذایی خود را از دست داده انددر آمریکا هفت میلیون زن و یک میلیون مرد نظم غ

 نفر مشغول فعالیت هستند 1۳۷هزار نفر و به ازای هر نماینده کنگره  ۶۵در واشینگتن برای فعال نگه داشتن نمایندگان، 

 شودمیتصادف وسایل نقلیه موتوری در هر دقیقه باعث مرگ دو نفر 

 استخشونت و تجاوز به زنان گزارش شدهد اعمال هزار مور ۰۱آمریکا های کورتاژبه این سو در کلینیک 1۱۵۵ازسال 

 
 با تاج خار مسیحیت آشنایی دارندکه می شناسند، بیشتراز افرادی است را « مک دونالد»های طالیی طاق کهتعداد کسانی 

 شودمیدر کنیا یک سوم درآمد هر خانواده صرف رشوه دادن 

 میلیارد دالر می رسد 22,ت غیرقانونی مواد مخدر در جهان به عامالرقم م

 ها سفر موجودات فضایی به زمین را باور می کنندیک سوم آمریکایی

 کشور جهان اعمال شکنجه صورت می گیرد 1۷۱در بیش از 

 میلیون نفر گرسنه می مانند 022هر روز یک هفتم جمعیت جهان یعنی 

 درصد می باشد ۲۲احتمال زندانی شدن مردان سیاه پوست آمریکایی 

 جهان در شرایط جنگی به سر می برد یک سوم

 به پایان برسد ۳۱۸۱احتمال دارد ذخایر نفتی جهان در سال 

 درصد سیگاری های جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند82

 دیگری را نشنیده اند زبانرایج در کشورشان هیچ  زباندرصد مردم جهان غیر از 70

 طبیعی صورت می گیرد منابعبه  یابییک چهارم درگیری های مسلحانه برای دست 

 میلیون نفر به ایدز مبتال شده اند ۲۱در قاره آفریقا 

 ی مرده دنیا می پیونددهازبانبه جمع  زبانهر سال ده 

 شوندها کشته میضمن درگیری کهاست دهند، بیشترازتعداد کسانیدراثر خودکشی جان خود را ازدست می کهتعداد افرادی 

 دانش آموز به شکل مسلح وارد کالس درس می شوند ۰۰در آمریکا هر هفته به طور متوسط 

 هزار نفر زندانی عقیدتی وجود دارد ۰22در جهان حداقل 

 جوان و زن ختنه می شوند دخترهر سال دو میلیون 

 ل جنگیدن هستندهزار سرباز کودک در حا ۰22در نبردهای مسلحانه سراسر جهان 

 Pop باهمان سال و در جریان نخستین دور انتخکه میلیون نفر شرکت کردند، در حالی  ۳۶انگلستان  ۳۱۱1ات سال بادر انتخ

Idol   )میلیون انگلیسی رای دادند ۲۳انگلستان )ستاره محبوب 

 شودیمارزش مالی بازار فروش فیلم های پورنوگرافی در آمریکا ده میلیارد دالر برآورد 

 کندمعرفی می« دولت های قلدر»رابا لقبهاآنکاخ سفید  کهبیشتر از هفت دولتی است  برابر ۲۲هزینه تسلیحاتی آمریکا 

 میلیون برده وجود دارد 00در دنیا 

ان تومیلیون عدد بطری پالستیکی را به جمع زباله ها اضافه می کنند یعنی در عرض سه هفته می  ۷/۳آمریکایی ها در هر ساعت 
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 با روی هم گذاشتن این بطری ها با خطی پالستیکی کره زمین را به کره ماه متصل کرد

 
 بار در محوطه تحت پوشش دوربین های مدار بسته قرار می گیرد ۲۱۱هر انگلیسی روزانه به طور متوسط 

 جوان هر سال به خریدارانی در اروپای غربی فروخته می شوند دخترهزار زن و  120

گاز گلخانه ای به جو زمین  وزن خود برابر، پنج شودمی حملهنو به انگلستان وسیله هواپیما از زالنده یوه کیوی  بهر عدد م

 کندمی اضافه

 ل متحد از مرز یک میلیارد دالر گذشته استملبدهی آمریکا به سازمان 

بیشتر از احتمال بروز همین مشکالت در کودکان  برابراحتمال بروز مشکالت روانی در فرزندان خانواده های فقیر، سه 

 خانواده های مرفه می باشد

به کمک گوش ماهی و  هاآنهزار سال پیش شروع به اصالح کردن صورت های خود کرده اند،  1۱۱مردها از   دانستیدآیا می 

 ها این کار را انجام می دادندصدف

 

کشور از کشور خود گریخته بود و به ایران پناه آورده بود توسط داریوش به دلیل مذهبی از فیثاغورث  دانستیدآیا می 

 کبیر دارای زندگی خوب همراه با مستمری دائم شد

 

ی ابتدیی یک و نیم درصد و از طرف پدر دیابتاز طرف مادر  دیابتی یک نوزاد به بیماری ابتالاحتمال  دانستیدآیا می 

 شش درصد می باشد

 

 شودمیهای پالستیکی در اسپانیا انجام ترین جراحیبیش دانستیدآیا می 

 

 مردم فیلیپین به بیش از هزار لهجه سخن می گویند دانستیدآیا می 

 

درصد کل روزنامه های جهان در  1۱بیشترین روزنامه در چین به چاپ می رسد، روزانه صد میلیون نسخه یعنی  دانستیدآیا می 

 چین به چاپ می رسد

 

 هزار سال قدمت دارد ۷۱۱خلیج فارس  دانستیدآیا می 
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 نیدکه تان به ویتامین ث را دریافت میتنها با خوردن یک عدد گوجه فرنگی در روز نزدیک به نصف نیاز روزان دانستیدآیا می 

 

در جهان جان خود را از دست می دهند، این شش نفر کسانی هستند   دیابتدر هر دقیقه شش نفر بر اثر بیماری  دانستیدآیا می 

 در آخرین لحظات بروز بیماری و در نهایت اوج بروز بیماری از بیماری خود اطالع پیدا می کنند

 

تا بیست و  هیازده کیلومتر و ارتفاعی بین پانزدریباً تق برابرشار جهان خن در الئوس است که عرضی آبعریض ترین  دانستید آیا می

 یک متر دارد

 

سال پیش گروه های خونی کشف شد، قبل از آن صدها هزار نفر بخاطر تزریق خون از گروه های متفاوت جان  1۱۷ دانستیدآیا می

 خود را از دست داده بودند

 

 می باشدفاصله کره ماه از زمین چهارصد هزار کیلومتر  دانستیدآیا می

 

 سیدر به هشت میلیون کیلومتر می هاآنستادند، بلندای یا اگر تمامی جمعیت کره زمین یکی یکی بر دوش هم می دانستیدآیا می

 

 می باشدتایوان از نظر موقعیت جغرافیایی در خطرناکترین نقطه جهان از نظر بالیای طبیعی  دانستیدآیا می

 

 شودمیخورشید از فاصله صد هزار سال نوری هم دیده  دانستیدآیا می

 

را طراحی  ...غه ایتالیایی پانصد و سی سال پیش هواپیما، هلیکوپتر، اتوبوس، لباس غواسی وبالئوناردو داوینچی ن  دانستیدآیا می

 کرده بود

 

با خوردن آن خاطرات دلخراش دیگر باعث ناراحتی بیمار  کههایی به دنیای پزشکی ارائه شده است قرص اخیراً  دانستیدآیا می

 شودمیدچار افسردگی ن هاآنیاد آوردن ه ولی دیگر با ب ماندمیخاطرات در ذهن بیمار باقی ، بدین صورت شودمین
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ن خود را با چتر نجات به پاییآمریکایی، چهل و پنج سال پیش از سی و یک کیلومتری زمین « یسپر کیتینگ» دانستیدآیا می

 کیلومتری هم شکسته شد( ۸1)تا  است بشکندکرد و هنوز کسی رکورد او را نتوانسته  پرت

  میلیارد سلول بیشتر از مغز زن ها دارد ۸و مغزمردها  می باشدمغز مردها ده درصد بزرگتر از زنها  دانستیدآیا می

جراحی مغز، بدون بی  عملی عصبی یی برای احساس درد وجود ندارد و بدین خاطر سلول ها، انسانداخل جمجمه  دانستیدآیا می

 می گیردهوشی یا بی حسی انجام 

آن  هکطبق گفته پژوهشگران اگر انگشت انگشتر در مردها خیلی بلندتر از انگشت اشاره باشد نشانگر آن است  دانستیدآیا می

 شخص بسیار عصبی است

 می انجامیدروز به طول  ۵۱مراسم مومیایی کردن در مصر باستان  دانستیدآیا می

د صد حدو کهدر سرزمین ایران مربوط به دست افزارهای دوره پارینه سنگی است  انساننخستین نشانه های حضور  دانستیدیآیا م

 گذرد هزار سال از ساخت آن می

 ی کشدمیا  کندمیرا فلج  هاآنو بدین طریق  کندمیدارد استفاده  کهوال برای شکار طعمه از صدای بسیار بلندی  دانستید آیا می

 حدود صد و بیست و پنج میلیون سلول بینایی دارد انسانچشم  دانستیدآیا می

 

 شودمیی جدید تعویض سلول هاهر دو هفته یکبار با  انسانبیرونی پوست  الیه دانستیدآیا می

 

 می رسدسال  ۷۱۱۱قدمت خالکوبی به بیش از  دانستیدآیا می

 

کبوتر ماده اگر تنها و دور از هم جنسان خود باشد نمی تواند تخم بگذارد، امّا اگر خود را در آیینه ببیند به تصور   دانستیدآیا می

 می گذارداینکه کبوتر دیگری وجود دارد تخم 

 

در سال نود و شش میالدی یک غواص کوبایی بنام فرانسیسکو فرارس  ؟بدون وسایل غواصی شنا کرد می توانمیدانید تا چه عمقی 

توانست بدون هیچ گونه وسایل غواصی تا عمق صد و سی متری برود و بدین طریق رکورد جهان را بنام خود ثبت کند ولی با 

ف دریا برای مته کردن ک تا عمق هشتصد متری هم رفت ، این وسایل بیشتر در صنعت نفت می توانوسایل بسیار پیشرفته غواصی 

 شودمیاستفاده 
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 می شوندنقش معلم را دارند تعلیم داده  کهمورچه های جوان زیر نظر مورچه های بخصوصی  دانستیدآیا می

این مدت را اختر شناسان  می زندمیلیون سال یکبار دور  ۳۳۷ منظومه شمسی مرکز راه کهکشان راه شیری را در هر دانستیدآیا می

 می گویندسال کیهانی 

 

A,B,C,D  شودمیدیده نحروف  این هیچ یک از ۱۱تا  1 اعداد ی انگلیسیمالدر ا 

 دی حرف (Hundred)به کار می رود 1۱۱برای اولین بار در عدد  

A,B,C   شودمیدیده نحروف هیچ یک از  ۱۱۱تا  1اعداد ی انگلیسی امالدر 

 حرف ای (Thousand)شودمیدیده  1۱۱۱ی عدد امالبرای اولین بار در   

B,C   شودمیدیده نحروف هیچ یک از  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱تا  1اعداد ی انگلیسی امالدر 

 حرف بی (Billion)شودمیی عدد بیلیون دیده امالبرای اولین بار در  

 به کار نمی رود حرف سی ی اعداد انگلیسیامالهیچ وقت در 

 نی بدن را پایین می آورد سیستم ایم برابر ۷استرس تا 

  شودمیترمیم ن کهاست  انسانتنها بخش از بدن  دندان

 به دنیا آمدند  1۱۰1اولین دوقلوهای آزمایشگاهی اولین بار در سال  

  شودمیکیلومتر  ۱۵۱۱۱های خونی را در یک خط بگذاریم تقریبا اگر تمام رگ 

یک جسم یک تنی به اندازه یک کیلومتر از سطح  حملمی تواند انرژی  که کندمیشما آنقدر سخت کار در طول یک ساعت قلب  

 زمین را تامین کند 

 

 

 بکار رفته است قرآننقطه در  1۱1۷۱۲۱تعداد 

  وجود دارد قرآنمحل وقف در  ۷۱۱۰تعداد 

 بکار برده شده است قرآنعدد کسره در  ۲۱۷۰۶تعداد 

 بکار برده شده است قرآنعددتشدید در  1۱۳۷۲تعداد 
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 ذکر شده ) شیر ( می باشد قرآندر  کهبهترین نوشیدنی 

 ذکر شده ) عسل ( می باشد قرآنبهترین خوردنی  در 

 آمده  صد هزار می باشد 1۸۵ آیهبزرگترین عدد در سوره صافات 

  بکار رفته حرف ) ظاء( می باشد قرآندر  که کمترین حرفی

 حرف می باشد ۳۷۷۱۱دارای  قرآنبزرگترین سوره  

 است با تعداد سوره های قرآن برابرتعداد کلمات سوره تکویر 

 سوره اخالص به نسب نامه خداوند معروف است

  و یکبار در مدینه کهسوره حمد دوبار بر پیامبر نازل شده یکبار در م

 سوره عادیات منسوب به حضرت علی )ع( است

 ه قوانین ازدواج اشاره شده استدر سوره نساء ب

 سوره ف می باشد ۱ آیهسر بریده امام حسین )ع( در شام تالوت نمود  کهای  آیه

 سوره مائده مراحل وضو بیان شده است ۶ آیهدر 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم نوشت کهحضرت سلیمان نخستین شخصی بود 

 حضرت موسی )ع( داماد حضرت شعیب )ع( بود

 لباس دوخت و خط نوشت کهاولین شخصی بود  حضرت ادریس )ع(

 در دربار حضرت سلیمان )ع( خدمت می کرد )هدهد( نام داشتکه پرنده ای  

 ( وره نحلس ۶۰ آیه از طرف خدا وحی شد زنبور بود ) نی کهبه حیوا

 معروف است قرآنصحیفه سجادیه به خواهر 

 بودند قرآندر نوجوانی حافظ کل  کهرودکی، ناصرخسرو و حافظ شاعرانی بودند 

 فارسی ترجمه کرد زبانسوره حمد را به  کهسلمان فارسی اولین شخصی بود 
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 را به روش ترتیل خواند قرآن کهاستاد محمود خلیل الحصری اولین کسی بود 

 سوره است 11۸دارای  قرآن

 جزء است ۲۱دارای  قرآن

 حزب است 1۳۱دارای  قرآن

 )نشانه( است آیه ۶،۳۲۶دارای  قرآن

 کلمه است ۵۵،۵۱1دارای  قرآن

 حرف است ۲۳۲،۶۵1دارای  قرآن

 فتحه است ۱۲،۳۸۲دارای  قرآن

 کسره است ۲۱،۷۰۶دارای  قرآن

 ضمه است ۸،۰۱۰دارای  قرآن

 تشدید است 1۱،۳۷۲دارای  قرآن

 همزه است ۲،۳۵۳دارای  قرآن

 مد است 1،۵۵1دارای  قرآن

 نقطه است 1،۱1۷،۱۲۱دارای  قرآن

 وقف است ۷،۱۱۰دارای  آنقر

 سال بر پیامبر نازل شد ۳۲در  قرآن

 شودمیاگر تره به صورت له شده بر روی گزیدگی زنبور قرار گیرد باعث تسکین درد 

ر نمعروف ترین ه "یول براینر" خانه دم صبحسه سال تمام هرروز  کهمی باشد  "جو"سمج ترین فروشنده دوره گرد جوانی به نام

 به این هنر پیشه هالیوود بفروشد سر انجام توانست یک عدد شانه مو جهان رفت تا پیشه طاس و بی

 ی و روانی شدید را به دنبال داردمحققان ژاپنی دریافتند خنده اجباری به خصوص در محل کار بیماری های روح

 شار اسکی کی در نروژ استآب

 در صد ۷فاده میکرده و ما فقط از در صد مغزش است 1۳انیشتین فقط از 



۷۳ 

Havanava.blogfa 

چون طبق قانون نیوتن انرژی گرانش همه چیز رو جذب  ما میبینیم در واقع رنگشون متفاوته با رنگ واقعیشون کهاون چیزهایی رو 

 یه جسم رو ما ببینیم نگ واقعیر کهمغناطیسی رو هم جذب می کنه و مانع از این میشه راین امواج الکتروبامیکنه پس بن

 قرار داردشار هلنا در زالندنو آب

 گنس ، فیزیکدان و منجم هلندی استکریستیان هوی

 فشار خون را پایین بیاورد می تواندذهن ورزی 

 جسام رو به طرف خودمون می کشونیمهمه ما به خاطر داشتن جرم ا

گه یکی دی داره وه جایی  اجسام زیادی وجود یعنی اگه یه دوقلو یکی شون بره ی کند تر حرکت می کنه بزرگزمان در کنار اجسام 

 نداره اون اولی دیر تر پیر میشه بره جایی  جسمی وجود

 ت صوتی و تصویری است هنریش هرتز کاشف امواج الکتریکی در جریانا

 یکروب های دهان را از بین می بردو م کندمیلیمو بزاق را زیاد  آب

 اری کنیدجوش نگه د آببرگ های چای سبز را بیشتر از یک یا نهایتا دو دقیقه در 

 شار جهان استآبشار آنژل در ونزوئال بلند ترین آب

 پوشاند  عملتولید مصنوعی اجسام آلی را جامه ی  کهمارسلن برتلو نخستین دانشمندی بود 

 موفق به کشف بی سیم مغناطیسی شد ساموئل مورس ،

 م بزرگترین اقیانوس سطح زمین استاقیانوس آرا

در  ودر پارسی قدیم نام این درخت، پیستاکو  یگر از نام ایرانی گرفته شده استی دهازباندر پسته درختی ایرانی است و نام آن 

 دش) خراسان امروزی ( کشت میبعدها به پسته تبدیل شده است  نخستین بار در نواحی پارت پارسی میانه، پیستاک بوده و

 انی برای رشد پسته مناسب استابو هوای گرم و خشک بی آب

 اقتصادی بدهد زدهتواند عمر مفید داشته باشد و با تا هزار سال میدرخت پسته 

 و بار بدهدکیل ۷۱۱ساله پسته می تواند حدود  ۱۱۱یک درخت 

کلسیم، منیزیم،  و گروه ویتامین های ب وجود دارد ئییتامین های آ ، د ، صدم درصد پروتئین، انواع و ۵۷در مغز پسته نوزده و 

 ح موجود در پسته استامالاز سدیم، آهن، مس و فسفر هم 

 رمان سرفه و تقویت معده موثر استپسته برای تقویت ذهن و حافظه، د

 هان و در رفع تشنگی نیز موثر است، مفید و خوشبو کننده دهادندانجویدن مغز پسته برای 

 عنوان باالترین سهم دارد ر را بهدرصد سطح باغ های کشو 1۵ر معادل کتاهزار ه ۸۸۱پسته در میان محصوالت باغی با حدود 

 ان رضوی مقام دوم و سوم را دارندمقام اول تولید پسته را در کشور دارد و پس از آن یزد و خراس ۵۶6۷۹استان کرمان با 

هزار  1۵1و میزان صادرات ان نیز در سال گذشته  هزار تن برآورد شده ۳۲۱ر بیش از بر اساس آخرین آمارها تولید پسته در کشو

 میلیون دالر بوده است ۳۱۱یارد و ارزش یک میلتن به 

ر اغلب راحت تکه این نوارهای سفید ؟ اهای در حال پرواز می بینیم،چیستگاهی در آسمان و در دنباله هواپیمکه دود سفید رنگی 

 ذره های یخ زده بخار هستند از خود هواپیماها در آسمان دیده می شوند،

 روند پیری در سالمندان موثر باشدیمهای حیاتی است  این ماده مغذی می تواند در کاهش ح ، ویتامین و آنزامالعسل غنی از 

 و دویست مریکای جنوبی وارد قاره اروپا شدمیالدی پس از کشف قاره آمریکا بوسیله کریستف کلمب از آ 1۷۷۱سیب زمینی در 

 اروپا عالقمند به سیب زمینی شوندسال طول کشید تا مردم 

پادشاه انگلیس مقداری از آن را بوسیله سفیر خود  شاه وارد شد و سال قبل از سلطنت فتحعلی 1۷۱زمینی حدود در ایران سیب 
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 ه شاه قاجار اهدا کردب

و صاحب این مزرعه در سال اول کشت سیب  آن پرداخته شد در بندر بوشهر بودبه کشت سیب زمینی در که اولین مزرعه ای 

 زمینی دچار ضرر شد!

 تلفن شدموفق به اختراع  1۰۵۶اهام بل به همراه دوست و همکارش واتسون در سال الکساندرگر

 متولد شد  1۰۲۱امیلی دیکینسون بانوی شاعره ی آمریکایی در سال 

 رسمی وجود دارد زبان 11در آفریقای جنوبی 

 طوبت را در سطح پوست نگه می داردگیلیسیرین ر

 !کندمیندام های تناسلی جلوگیری کلم بروکلی از سرطان ا

 انگشت در دست یا پا دارند ۶ کهنام یک بیماری است برای افرادی  "هیکسادیکیتلیسم"

 معلم اسکندر مقدونی بود ارسطو فیلسوف معروف ایرانی

 ی داروهای ضد افسردگی خطرناک استمصرف گریپ فروت به همراه بعض

 تماده، از نوع نر آن کشنده تر اسمار افعی 

 دیت باروری دارقابلروز در سال  ۲ط خرس پاندای ماده فق

 ی مثانه و کلیه را از بین می بردنخود سیاه سنگ ها

 دستگاه تلویزیون اولیه را ساخت  جان الجی برو مهندس اسکاتلندی

 قانون حمایت از گاو را دارد کههند تنها کشوری است 

 از بین برود مرگ او حتمی است انسانبدن  آب۳۱۹اگر 

 خم مرغ رتبه اول را در جهان داردمیلیارد ت 1۲۱کل تخم مرغ جهان یعنی معادل  ۳۷۹چین با تولید 

دراین بین تنها در میان کودکان مبتال شده ، یک میلیون کودک  و می شوندمیلیون نفر مبتال به بیماری مارالیا  ۷۱۱سالیانه 

 می دهندت سالیانه جان خود را از دس

 ین الماس لقب آفریقای جنوبی است سرزم

ایشان در دو مار هم جنس نیش ه ی کهبه نحو نیت دارنترشح می کنند به طور طبیعی مصو کههایی سم برابرتمام مارها در 

 یکدیگر تاثیری ندارند

از این سلول ها در حال وجود دارد  انسان، خون ، کبد و جنین  استخوانی بنیادی به مقدار زیاد در خون بند ناف ، مغز سلول ها

ی ه نارساینمونه بارز آن پیوند این سلول ها به قلب بیماران مبتال ب ،شودمیبیماری استفاده  ۷۱یش از حاضر در ایران در درمان ب

 قلب است

 پیچیده و در یخچال نگهداری کنید تازگی کلم حفظ شود ، آن را در پارچه ایکه برای این

 عسل گیاهی است چغندر خام 

 آبقند موجود در  ی را تامین کندانار در روز به مدت سه ماه می تواند جای غذا و داروی بیماران قند آبمیلی لیتر  ۷۱نوشیدن 

 نگین قند خون بیماران دیگر نداردانار هیچ تاثیری در میا

 انار سرشار از آنتی اکسیدان است

و قدرت  شودمیسردشدن پا موجب کاهش تعداد گلبولهای سفید خون  م نگهداریدنخورید پاهایتان را گراگر می خواهید سرما 

 دهدمیویروس ها کاهش  برابردفاعی بدن را در 

 شودمیناپدید  کاملروز از سال،خورشید به طور 1۰۶در قطب شمال 
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 یت نوازندگی در چین ساخته شد قابلنخستین پیانوی یخی جهان با 

و در بز از راه  در فیل و خرگوش از راه گوش،در فالمینگو از راه پا ز راه پوست و در خفاش از راه بالا انسانحرارت اضافی در بدن 

 شودمیشاخ خارج 

 از این رو جای پای فضا نوردان همواره باقی می ماند  ،سطح ماه هیچ گاه باد نمی وزد در

 اوج پیری جمیت جهان خواهد بود ۳۱۲۱سال 

 اندزیسته دیگری هم می یهاانسانقبل از حضرت آدم، 

 شودمیضافه وزن و افسردگی ایجاد طوالنی مدت و مناسب، خستگی های مزمن، ا خوابدر صورت نداشتن 

نفر باز  2,سال پس از میالد مسیح توسط حدود  ۲22قبل از میالد مسیح تا حدود  ۲122سال از سال ۲022انجیل در طول 

 نگارش شده است

 رشحات بزاقی خود را افزایش دهند می توانند میزان ت آدامسکی دهان هستند با استفاده از دچار عارضه ی خش کهکسانی 

 کره ی زمین را یخ فرا گرفته است حدود یک دهم

 ر آلبرتا مرکز دایناسور جهان استز دملدرا

 که خمیازه در آن افرادیکه  داوطلبان یک آزمایش مشاهده کردندکشی به سه گروه از شناسان با نمایش یک فیلم خمیازه روان

 ه بود تااز آنان خواسته شد کهسرد داشتند و گروهی  آبای  کیسه در آن دسته پیشانی داشتند تاثیرگذار بود ولیگرم بر  آبکیسه 

 ؛ خمیازه مسری است ومی گوینددانشمندان  شان بر طرف نشدداشت و خستگی مغزفقط از راه بینی دم و بازدم کنند هیچ اثری ن

 های ذهنی و فکری داردی در رفع خستگیعملی بسزا و نقش

 جویدن، بیست دقیقه است  آدامسحداقل زمان الزم برای بروز آثار مثبت 

 در آن فلفل های قرمز را خرد می کرد کهشکالت داغ می نوشید  ۷۱امپراطور قوم آزتک  مونتزوما نام داشت روزانه 

مقام دوم )بعد از ویلیام را در  کتابهای گینس مقام اول در میان پرفروش ترین نویسندگان رکورد کتابآگاتا کریستی در 

یارد یک میل کهتخمین زده شده است  نه ای را به خود اختصاص داده استدر میان پرفروش ترین نویسندگان در هر زمی شکسپیر(

تله  دنیا به فروش رسیده است زبان 1۱۲مه های گوناگون به یک میلیارد دیگر در ترج اصلی )انگلیسی( و زبانی او به ها کتاباز 

 موش )نمایشنامه(  یکی از آثار معروف او است

 اندزیسته دیگری هم می یهاانسانقبل از حضرت آدم، 

طول بیش از  و از آن تاریخ تا زمان حاضر و در تدر لندن )تئاتر آمباسادورها( به روی صحنه رف 1۱۷۳نوامبر  ۳۷برای اولین بار در 

این نمایشنامه تا کنون فقط در لندن بیش از که  می باشدو از این نظر دارای رکورد  سال همیشه بر روی صحنه بوده است ۷۱

 بار به روی صحنه رفته است ۳6۱۱۱

 یدآقایای موجودات دریایی به دست میم از بیاسترانس 

 اوسکودار فرود آمد برج گاالتا پرواز کرد و در منطقهتوسط دو بال از  1۵در قرن  که، از اهالی ترکیه ، اولین شخصی بود احمد چلبی

 1۳1۱چم به سال بنا به روایتی تاریخ این پر نمارک استاهنوز هم باقیست متعلق به کشور د کهی ملقدیمی ترین پرچم 

 رسدمی میالدی



۷۷ 

Havanava.blogfa 

 قبل از میالد بوده ، ضرب شده است 1۵پایتخت باستانی پادشاه لیدیا در اواخر قرن  در ساردیس ترکیهکه اولین س

 را از پا در اورد انسانبا یک گاز  می تواندرالیا ستمورچه بولداگ سیاه در ا

 شودمی دندانرما مانع پوسیدگی خ

 شودمی "وحشت از چاقی"امتناع از خوردن غذا برای کنترل چاقی باعث بروز بیماری 

 ی کتب شکسپیر نام گذاری کرده اندقمر های اورانوس را از روی کاراکترها

 یز در کلمبیا مرکز ذرت جهان استمآگاس 
 آن را خاصیت شویندگی اسید می نامند که کندمیجاری  هادندان، بزاق را روی  آدامسجویدن 

این میوه میزان هورمون استروژن را در خون افزایش  دهدمیدرصد افزایش  ۲۱ینه را تا به سرطان س ابتالمصرف گریپ فروت خطر 

 و این هورمون با خطر بروز سرطان سینه در ارتباط است دهدمی

 ترین سیارک شناخته شده است با قطری حدود پنج متر کوچک KA 1993سیارک  

است به لسان محوطه اى  یوشع نبی در آن دفن  ریخى تخت فوالد اصفهان مدفون استحضرت یوشع در گورستان تا

 األرض معروف است

 حلى در نزدیکى سمنان دفن شده انددو نفر از فرزندان نوح به نام هاى سام نبی والم نبی در م 

 بردی گاز دار فشار خون زنان را باال م نوشابه 

ده در ترکیه ترسیم شاولین نقاشی روی دیوار  نمایشگر آتشفشان نزدیک کوه حسن داغ می باشد بر روی دیوار خانه چاتال هویوک 

 است

 رادیکتون در نیوفانلند مرکز موش جهان است

، امپراتوری بزرگ روم ۲سال پایتخت قاره آسیا و اروپا واقع شده و طی هزاران  ۳بین در کهستانبول تنها شهری در دنیاست ا

 بیزانس و عثمانی بوده است

 اند قرار گرفته ،ر چاتال هویوک واقع در شهر ترکیهی رسد، دسال قبل از میالد م ۶۷۱۱قدمت آن به که اولین منطقه مسکونی 

 طبیعی است  "آنتی بیوتیک"ن نوعی خندید

 ر انتاریو مرکز ماه عسل جهان استشار نیاگارا دآب

 استفاده از دستکش بازی می کردند بیسبال را بدون 1۰۵۱تا سال 

 ی برایش فرقی ندارد(آببوفالو کوررنگ است )یعنی رنگ قرمز با 

 طریق بوییدن ادرار بیماران هستندها قادر به تشخیص بیماری سرطان مثانه از سگ

 تر است قوی انسانبار از حس بویایی  1۱۱۱۱۱شامه سگ 

 ۱۸نام بتی هال  ه خانمی ب دنیا آورده فرزند ب ۶۱بار باردار شد و  ۳۱مادران خانمی بوده است بنام فئودور و اسیلت   رینت پر اوالد

 می باشندنفر  ۳۷۶سال دارد دو ندیده دارد، تعداد فرزندان و نوه ها و نتیجه های او 

  ها جیغ می کشند و می بینندخفاش

 مایل است ۶۱۱/۰۰قطر سیاره مشتری 
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  است مایل 1۰۱۱پلوتون  قطر سیاره

 فارنهایت است  ۱۱۱ارت ونوس حدود حر

 ارات از اقمار خود بزرگترند سی

 یچ حیاتی در سطح گرم سیاره ی تیر وجود ندارده

 مایل است 1۷۷۳قطر ماه 

 کمتر از مساحت اروپا است برابرمساحت ماه چهار 

 طر ماه در حدود عرض استرالیا استق

 ستاره می توان دید  ۳۱۱۱و تمیز  درآسمان صاف

 صور فلکی هرگز تغییر نمی کنند 

 مایل است  ۸۱۱/۰۶۲قطر خورشید 

 برار قطر زمین است  1۱۱ر خورشید قط

 درجه ی فارنهایت است  ۱۱۱/1۱شید گرمای خور

 میلیون درجه است  ۳۷خورشید حدود حرارت مرکز 

 قمر دارد  1۶سیاره ی مشتری 

 ود را از رب النوع ها نگرفته استنام خکه زمین تنها سیاره ای است 

 دسیاره های تیر و ونوس قمر ندارن

سبک ترین نوزاد جهان  کیلوگرم وزن داشت ۰۰۱/1۱لد شد و در جنوب ترکیه متو 1۱۶1جهان در سوم ژوئن پر وزن ترین نوزاد 

 گرم وزن داشت ۳۰۲بدنیا آمد  فقط در انگلستان  1۱۲۰نیز در 

ل مربوط به ششصد هزار ساکه فریقا آدست آمده اسکلتی بوده درغاری در تانگانیا در ه ی اولیه بهاانساناز  کهقدیمی ترین آثاری 

 می باشدپیش 

 جنگد گردو با چربی ها ناسالم می

لت دیزنی ( در آمریکا را واشهربازی « ) دیزنی لند  »موی سر بلندی داشتند اجازه ورود به منطقه که مردهایی  1۱۶۱تا سال 

 نداشتند

 د بدهدکرعملمغر مردها به سختی می تواند از تفکر به سمت احساسات و عواطف تغییر 

 مضر است انسانبستن کراوات برای سالمت 

 اختراع شد 1۱۳۸لفن همراه در سال اولین ت

 کندمیرا الغر  انسانمصرف بادام 

 «در حال حرکت هستیم» ایتالیایی به معنی  زبانها و ماشین های سواری به مارک معروف کامیون« ولوو»

 در شرایط احساسی مختلف موروثی ست انسانت حاالت صور

نوشیدن این مشروبات نشان  ، کسی حق ندارد یک فرد را در حالآگهی های تبلیغاتی مشروبات الکلیق قوانین آمریکا در ابمط

 دهدمی

 شودمیشناور  آبی  محلول شکر در آن وجود دارد قرار بدهیم ، تخم مرغ درآباگر تخم مرغ در 

 رود دور جفت خود می پیچد و باال می کهکلمه عشق از گیاهی به نام عشقه گرفته شده 

 دقیقه زمان بگذارد 1۷باید حدود  اگر کسی بخواهد یک بار دور ساختمان پنتاگون ) وزارت دفاع آمریکا ( بزند
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 داشتن مجوز شکار ممنوع است دوندر ایالت کالیفورنیای آمریکا بکار گذاشتن تله موش 

ز در هرگ، در صورت سقوط هواپیما رعایت جوانب احتیاطانگلیس ( برای  ملکهی پرنس چارلرز و پرنس ویلیام ) جانشینان احتمال

 یک هواپیما سفر نمی کنند

 ت قبل از هواپیما اختراع شده استچتر نجا

 میالدی برای اولین بار توالت فرنگی به شکل امروزی وارد بازار شد 1۰۰۱سال 

 شودمیها تر زخمموجب ترمیم سریع« روی»مصرف

 جهانی بهداشت اعالم کرده نمک،شکر و هروئین سه گرد مهلک هستسازمان 

 نذر کردن یک امر مکروه هست و انجام دادنش کراهت دارد

 وانه، خربزه، هلو و انگور بخوریدی، هندبسیب، گال آببرای محافظت از صدای خود، 

 هکوحشتناکتر از این طوفانی در بنگالدش بود  لزله در چین جان خود را باختند ومیالدى هشتصد هزار نفر در اثر ز 1۷۷۶در سال 

 میالدى یک میلیون نفر قربانی گرفت 1۱۵۱در سال 

کشور مجارستان باالترین شمار خودکشی هاى جهان را دارا  می کننددر مجارستان از هر هزار تن پنج نفر خودکشی 

 ست

هزار نفر در جهان است  با یک  1۸۰هر روز  و میر دریلیارد رسیده میزان مرگ جمعیت کره زمین به بیش از شش مکه از زمانی 

 میرد در هر یک ثانیه دو نفر می کهفهمید  می توانساده  باحس

این  قلب یک زن جوان را دریافت کرد و ساله بود ۷۲نسکی انجام گرفت وى  در جهان بر روى لوییس وتشا انساناولین پیوند قلب 

ها جراحی به دلیل مشکل سیستم تنفسی و شش عملروز پس از  1۰لوییس  دکتر کریستین بارنارد انجام داد متبحرانه را عمل

 درگذشت

در همین راستا صفحات فلترون و تخت مانیتورها را از جنس  اتب بیشتر از پیکسل های رنگی استضرر پیکسل های نوری به مر

 می سازندپیکسل های رنگی 

 یالدى استفاده شدم 1۳۰۱بینی در ایتالیا در سال اولین بار از عینک ذره 

 ن نفر به بیمارى قند مبتال هستندمیلیو 1۲۱در دنیا 

 نام قدیمی ژاپن، دنی پالگو بود

 زنان جوان اویگنون را نقاشی کرد لوی معروفبامیالدى ت 1۱۵۱پیکاسو نقاش معروف اسپانیایی در سال 

 دحمل کنت اگرم ر ۰۶از سه اونس چیزی معادل  هر تار مو می تواند وزنی بیش

هزار فرسخ آن برای اهل  ۲ هزار فرسخ آن مربوط به روم است ۰هزارفرسخ آن مربوط به سودان و  1۳ هزار فرسخ است ۳۸دنیا 

 هزار فرسخ آن برای عرب است  1و  فارس

 غذاهای کم شیرین به مراتب بهتر از غذاهای کم چرب است

 است انسانه چشم هویج حلقه شده شبی

 شودمیکرد چشم عملمصرف هویج باعث افزایش جریان خون در   دهدمیتحقیقات نشان 

 اندم می انسانگردو شبیه مغز 
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ای اون هم شبیه نئو کورتکس هو پیچیدگی های مغز و پایین مغزحتی چین خوردگیقسمت باال نیم کره راست و نیم کره چپ

 باشد می

 دهدمیهای پیام رسان به مغز را گسترش مرتبه نورون ۲۶گردو 

قش کرد کلیه نعمللوبیا قرمز در بهبود  کههستش تحقیقات نشون داده  انسانشبیه کلیه  تا حاال به لوبیا قرمز دقت کردین

 داره بسزایی

 می باشدبسیار موثر  استخواناست و این نوع از سبزیجات در استحکام  استخوانساقه کرفس شبیه به 

 سدیم ٪۳۲تشکیل شده از  فسکر

 می باشدها بسیار موثر ی و بادمجان برای سالمت سرویکس و رحم درخانمبآوکادو و گال

 کندمیو از بروز سرطان رحم جلوگیری  شودمیمتعادل  هاآنهای ها در هفته یک عدد آوکادو مصرف نمایند هورموناگر خانم

 دکش ماه از شکوفه کردن آوکادو تا رسیدن میوه آن طول می ۱ 

 نه بصورت دوتایی رو درخت آویزونهک رشد می کهوقتی و ت انجیر پر از دونه هس 

 شودمیانجیر باعث افزایش تعداد و حرکت اسپرم مرد و همچنین جلوگیری از عقیم شدن  

 Sweet potatoes شودمیی دیابتخون در بیماران باعث تعادل قند  است ولمعده اشبیه لوز 

 کندمیکرد تخمدان کمک عملزیتون به سالمت و 

 نبش غدد لنفاوی در سینه موثر استریپ فروت و پرتقال و انواع مرکبات شبیه غده های شیری هستند و در سالمت سینه و جگ

 می باشدی بدن سلول هاپیاز شبیه 

 می گرددمخاطی چشم  الیهپیاز نقش مهمی در خروج مواد زائد در بدن را داراستو باعث ریزش اشک و شستشوی 

 ن خدا می دانند نه جنی رانده شدهیهودیان شیطان را فرشته ای آزمایش کننده به فرما

 ادی بزرگترین طراح لباس جهان استبیژن مر

 هستند googleانی مدیر ارشد و امید کردست Yahooت فرزاد ناظم مدیر فنی سای

 پوست را از بین ببردک چین و چرو می تواند کهاند گروهی از پژوهشگران موفق به ساخت متکای استثنایی شده

 علوم ستاره شناسی در ایران است  آلینوش طریان بانوی فیزیک ایران و اولین مدرس

 حون( از بهشت به زمین جاری شدند چهار رود )نیل ، فرات، سیحون و جی

 خداوند خلق کرد، قلم بود  کهاولین چیزی 

 ماکیاولی بزرگترین سیاست مدار دنیا است 

را  انسان "جگر"های ها و ویروسبسیاری از میکروب، )با تجویز پزشک و به صورت قانونی و مورد نیاز( مصرف کمی تریاک

 میبرد بین از

 یشتری نسبت به دیگران می سوزانندوقت استراحت هم انرژی بورزشکاران حرفه ای حتی در 

یاز نداد  فرقالبته این سرطان را باید با بزرگ شدن خوش خیم پروستات  جزو شایعترین سرطان در مردان استسرطان پروستات 

 به سرطان پروستات هستند به جراحی دارد ولی افراد زیادی مستعد

و مراحل شیمیایی خاصی را سپری به وجود آورنده سرطان پروستات سالها قبل از به وجود آمدن آن فعال می شوند  ملعوا

 کنند می

 کندمیبروز  ۷۱ات در سنین باالی به طور کلی سرطان پروست

 آرامبخش است کهچای ماده ای به نام تئین دارد  (teaچای )

 همراه می توانند از آلوده ترین اشیا باشند دوش حمام ، صفحه کلید رایانه و گوشی تلفن
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رویی و در زیر آن اکوسیستمی از میکرب ها زندگی می  الیهپژوهشگران دریافته اند متکا و بالشت از آلوده ترین اشیا هستند در 

شوند این میکروب ها می توانند، موجب بروز  انسانکنند این مجموعه میکروب ها می توانند موجب بروز بیماری های پوستی در 

به سیستم ایمنی و  هاآندر بسیاری از موارد ها ، میزان حساسیت را تشدید کنندآلرژی شوند و با نفوذ به بینی و دهان و چشم 

ز بروز این توان ا راین با تعویض رویه متکا و پر و پنبه داخل آن میآببننند و حتی می توانند کشنده باشنددفاعی بدن آسیب می ز

 بیماری ها جلوگیری کرد

شخصی قصد کشتن یکی از فراعنه مصر به نام سال قبل از میالد باز می گردد  ۳۱۱۱به  انساناولین مورد سوءقصد به جان یک 

 آنومهات اول را داشته است

 دد آن موجود می باشدع ۶ارک است  در دانم 1۳۲۸سال  های اسقف راسکیلد ضرب شده در که، سدار تاریخ کهاولین س

)اکس( هم  X)ای( ، XTC  ،Eهای اکستاسی، اکستازی، متیلن دی اکسی مت امفتامین  به نام ۸و  ۲یا  MDMAترکیب 

 معروف است

تنها نوع زایمان را  می توانن در افزایش و کاهش آن دخیل هستند متعددی ملو عوا می باشدمولتی فاکتوریال  عاملهوش یک 

 محکم بر افزایش یا کاهش آن شمرد دلیلی

 می رسداحتمال جمع شدن و یکپارچگی امواج مغزی در بعد از ظهر به حداقل 

 می رسدبعد از ظهر به حداقل  ۸6۲۲در ساعت  انسانتکار باتوان خالقیت و 

 عی غنی از سلول های بنیادی هستندچربی زیر شکمی منب

 مرحله مختلف می باشد ۳هر فردی دارای  وابخ

از آن به بعد به طور تدریجی وارد مراحل بعدی شده تا به مرحله ای می رسیم  به عنوان  سبک فرو می روند خوابتدا افراد به بادر 

Iv عمیق فرو رود خوابدقیقه زمان الزم است تا فرد به  ۱۱تقریبا در حدود  شودمیه شناخت 

 استو خود بیشتر از هر فردی آگاه هر کس از افکار، احساسات 

 توسط بورگز ساخته شد 1۱1۰در سال  ودر دنیا باالی یک میلیون دالر فروش کرد تارزان نام داشت  کهاولین فیلمی  

 گذاشت گفتند بر سر می می ؟ به آن کهداد کسی موهایش را ببیند او همیشه نوعی تاج  فرعون هرگز اجازه نمی

و کنار فرعون می  کردند ه چند برده بدن خود را به عسل آغشته میحشرات و مگس ها مزاحم فراعنه نشوند هموار کهبرای این

 شوند هاآنایستادند تا مگس ها جذب 

 بودند آرایش قدرت درمانگری دارد کردند چون معتقد هم زنان وهم مردان مصری آرایش می

 می شدهدر زمان فراعنه از نان کپک زده به جای آنتی بیو تیک استفاده 

  بخش می دانست ۵دارای زرتشت زمین را 

 پله دارد ۵آرامگاه کوروشِ بزرگ 

 دهدمیرنگ  ۵تجزیه نور خورشید 

 ؛ تره، ماهی، روغن، عسل=انگبین(؛، نانکه) نمک، سر خوراکِ پسندیده داشت ۵عیسی  کهدر عیسویت آمده 

 دید؛ خوابفرشته در  ۵ا همراه با چشم ر ۵سر و ۵شاخ و  ۵گوسفندِ  ۵چهره،  ۵خورشید،  ۵روح،  ۵یوهنا  کهدر انجیلِ آمده 

 ویه را تولد اصلیِ عیسی می دانندژان ۵ادونتیست و بعضی دیگر فرقه های مسیحیت، 



۶۱ 

Havanava.blogfa 

 هزار پا از سطح دریا ارتفاع دارد 1۳مرتفع ترین پایتخت جهان شهر الپاز، در بولیوی است این شهر 

 ی جهان معرفی شدندهاناساختم ی شهر نیویورک در کشور آمریکا، بزرگ ترین و بهترینهاناساختم

 ن کوه های جهان در تبت قرار داردبلندتری  شودمیعموما فکر 

 بسیار بلندتر از اورست است هستند کههایی در قطب جنوب کوه

ک ایین ویپاین باد گیر زیبا به صورت یک بادگیر بزرگ در  رکوه در استان یزد قرار دارداببلندترین بادگیر در ایران در شهرستان  

 داردو مربوط به عصرقاجار می باشداین بادگیر در خانه آقازاده قرار  بادگیرکوچکتر برروی آن می باشد

ری ) حداکثر وزن بار ( آن بقدرت باال ندترین جراثقال سیار در جهان استبل " 1۱۱۱1روزن کرانزک  "تنی مارک  ۰1۱جراثقال 

 متر است ۳۱۳تن و طول بازوی متحرک آن  ۱۰۸

متر از  1/۷۸متر و قطر  1۵۳ی به طول باطن برگزار شد 1۱۱۷تی در اکتبر در جشنواره ساالنه ناهاسی کهکشی  باقات طنبابرای مس

 تن بود ۳۶/۵۲عظیم الجثه  باالیاف گیاه برنج تهیه گردید وزن این طن

پارتمانی در جهان به بلندترین مجتمع آ متر ارتفاع ، ۲۸۲/۷طبقه موسوم به جان هنکاک سنتر در شهر شیکاگو، با  1۱۱ساختمان 

 شمار می رود

ندترین ساختمان بانک در ، بلمتر ارتفاع ۳۰۸/۱۰در کانادا با  طبقه فرست بنک تاور بانک مونترال در شهر تورنتو ۵۳ساختمان 

 جهان است

 متر بود ۳/۷۱متر و قطرش  ۳۸/۲۰ش ارتفاع که به نمایش گذاشته شد 1۰۱۵بلندترین شمع جهان در نمایشگاه استلم در سال 

ال مربوط به ششصد هزار س کهفریقا آغاری در تانگانیا در  دست آمده اسکلتی بوده دره ی اولیه بهاانساناز  که قدیمی ترین آثاری

 می باشدپیش 

 سال و یکماه( ۳در فیل هندی است )پستانداران  حاملگیطوالنی ترین دوره 

 روز 1۳ به مدت پستانداری است بنام اوپوسومگی از آن لهمکوتاه ترین دوران حا

 دهدمین تخمدان را در زنان کاهش مصرف قهوه خطر سرطا

 دهدمیتخمدان را در زنان افزایش به سرطان  ابتالاستعمال دخانیات و مصرف الکل خطر 

 ها در درمان سرطان سودمندندبعضی از باکتری

  شودمیاز طرف اقیانوس آرام پر  آبمیلیون لیتر ۷/۳ر را به خود اختصاص داده و با کتاه۰بزرگترین استخر دنیا مساحتی معادل 

 بخشد روند بهبودی زخم را به علت وجود یک نوع پروتئین خاص تسریع می انسانبزاق 

 دهدمیکارایی ورزشکاران را کاهش  سازهیچههای ماآمپول

 نفر به بیماری ایدز مبتال می شوند   1۸۱۱۱روزانه 

 در عرض هجده ماه دو موش صحرایی قادرند یک میلیون فرزند داشته باشند   کندمیموش های صحرایی چنان تکثیر پیدا 
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