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1 .1احتمال اینكه کودکان باهوش در بزرگسالی گیاهخوار شوند باال است.

2 .2استرس در نتیجه آزمایش خون تاثیر می گذارد .مثال میزان قند خون را افزایش میدهد.

3 .3هشیاری پدیده ای مستقل است (كسانی كه تجربه مرگ و زنده شدن دوباره را داشته اند)

4 .4زنان سوئدی در مقایسه با دیگر زنان نقاط جهان از حقوق و امكانات بهتری برخوردارند ولی ...
5 .5بنیان خانواده در سوئد در مقایسه با اروپا از بی ثباتی بیشتری برخوردار است.
6 .6ركورد تا كردن كاغذ  12تا  توسط بریتنی گالیوان در جوالی  2002است.

7 .7هر كاغذ بعد از  12بار تا كردن  2798250برابر از مقدار كاغذی كه را كه در تای اول از دست داده از دست می دهد.
8 .8بارسك یك واحد اخترشناسی است و تقریب ًا برابر  3.26میلیون سال نوری است.

9 .9جهان با سرعت شگفت آور  71كیلومتر در ثانیه در مگابارسك در حال انبساط است.
1 010ورزش منظم باعث كاهش افسردگی می شود.

1 111پرستارن بیشتر از سایر افراد دچار آسم می شوند.

1 212ضربان قلب مرغ مگس در هر دقیقه  1200مرتبه است.

1 313حیوانی در طبیعت است به نام تنبل كه  %80عمر خود را در خواب است.

1 414مرغ مگسخوار روزانه به اندازه یك جت جنگنده انرژی (سوخت) مصرف می كند.
1 515ضربان قلب مرغ مگسخوار در حالت نشسته به یك بیستم كاهش می یابد.

1 616بعضی از میكروب ها بعد از  3میلیون سال كه یخ های سیبری بیرون آوره شده اند هنوز زنده بودند.
1 717حیوانات كوچك كه ضربان قلب آنها زیاد است معموال بعد از  800میلیون تپش قلب می میرند.

1 818عفونت گوش میانی در كودكان باعث كاهش یادگیری آنها می شود كه  %30عدم یادگیری ها به دلیل عفونت گوش میانی است.

1 919در استرالیا مردی که یک بلوز پشمی و ژاکت نایلونی پوشیده بود هنگام راه رفتن روی فرش باعث جرقه بزرگ و سوختن فرش شد.

2020اگر اتومبیلی با سرعت  80كیلومتر در حرکت باشد نیمی از سوخت خود را برای غلبه بر نیروی ناشی از مقاومت هوا صرف می کند.
2121اگر بتوانید یک گلوله برفی را با سرعت خیلی زیادی پرتاب کنید پس از مدت کوتاهی در مسیری که طی می کند آب خواهد شد.

2222در یک روز کامالً آفتابی که حتی یک تکه ابر در آسمان نیست اشعه های خورشید بازتاب شده از یک آینه  40کیلومتر دورتر از آن نیز قابل رویت
است.
2323زنان زودتر از مردان یخ می زنند.

2424استفاده از بازیهای ویدئویی و رایانهای با ناتوانی ارتباط مناسب جوان با دوستان و اطرافیانش مرتبط است.

2525كسانی كه در خانه سگ نگهداری میكنند بیشتر آلوده به میكروب هستند.

2626بزرگ ترین دوزیست جهان یک سمندر غول پیکر است که طولش به  1/5متر می رسد.
2727بعضی از انواع کک ها می توانند تا  130برابر قدشان به هوا بپرند.

2828واحد اندازه گیری صدا «دسی بل» است و یک نهنگ آبی می تواند صدایی با قدرت  188دسی بل ایجاد کند.
2929قدرت عضله پای ملخ هزار بار بیشتر از عضله پای انسان در همان وزن و اندازه عضله ملخ است.

3030قطر کره چشم هشت پای غول پیکر اقیانوس اطلس  40سانتی متر است.

3131ستاره دریایی تنها جانوری است که با وجود پرسلولی بودن و نیاز به مرکز عصبی کنترل اندام ،اصالً مغز ندارد.
3232محققان دو طابوت چوبی با قدمت  3300سال كشف كردند.

3333اجداد انسان امروزی در  1.5میلیون سال قبل روی دو پای خود راه می رفتند.

3434محققان توانستند توسط جلبلگ ها آب شور دریا را با روشی سریع و ارزان به آب شیرین تبدیل كنند
3535كانگوروها قادرند  3متر به باال و  8متر به جلو بپرند.
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3737اصالح صورت را اسکندر مد کرد؟ بطوری که هرگز اصالح نکرده به میدان جنگ نمی رفت.
3838فیلها از بوی عسل بدشان می آید .حتی بوی عسل فیل ها را فراری می دهد.

3939زنان در طول عمرشان  18هزار ساعت بیشتر از آقایون تلفنی صحبت میکنند.

4040دلفین ها هر  3سال ،فقط  1بچه بدنیا میاورند و عمر متوسط آنها  40سال است.
4141انسان  9هزار سال پیش از میالد برای اولین بار به کشاورزی پرداخت.

4242سال  1790جمعیت آمریکا  4میلیون بود و از این  4میلیون  700هزار نفر برده بودند.

4343زرتشت یعنی ستاره زرین!

4444قطر شاهرگ گردن  6میلیمتر است.

4545ناخن انگشت میانی سریعتر از دیگر انگشتها رشد میکند.

4646نروژ سومین کشور صادر کننده نفت است.
4747اسکنر  48سال پیش اختراع شده است.

4848ستاره دریایی فاقد مغز است.

4949ساالنه  5000کارگر در معادن چین جان خود را از دست میدهند.
5050مروارید درون سركه ذوب میگردد.

5151ارزش مادی تمام عناصر بدن انسان کمتر از  1000تومان است.

5252ساعت اتمی ساخته اند که در  400میلیون سال یک ثانیه هم تغییر نمی کند.
5353بال زدن یک پروانه هم زمین را تکان میدهد.
5454ما مغزمان رو کنترل میکنیم یا مغزمان ما را؟

 2005555میلیون موجود زنده روی زمین وجود دارد که انسان یکی از آنها است.
5656یک قطره آب دارای  100میلیارد اتم است.

5757ایران به  20کشور تسلیهات نظامی صادر میکند.

 ٪ 805858موجودات دنیا را حشرات تشکیل داده اند.
5959تنها حیوانی که نمی تواند شنا کند شتر است.
6060روباه همه چیز را خاکستری می بیند.

6161گربه قادر نیست مزه شیرین را تشخیص دهد.

6262یک گرم سم مار کبری می تواند  150نفر را بکشد.

6363حس چشایی نوعی پروانه بزرگ  13هزار بار دقیق تر از انسان است.

6464الما شتر بدون کوهانی است که به هنگام عصبانیت بر صورت طرف مقابل تف می اندازد.
6565قلب گنجشک  100بار در دقیقه می تپد.

6666فیل تنها حیوانی است که می تواند ایستادن روی سر و گردن را یاد بگیرد.

6767یک موش کور  14سانتی می تواند در یک شب تونلی به طول  4/91متر حفر کند.

6868مرغ ها برای تخمگزاری احتیاجی به خروس ندارند .خروس فقط برای بارور کردن تخم است.
6969کرم های ابریشم در  56روز  86هزار برابر وزن خود غذا می خورند.
7070داركوب ها قادرند  20بار در ثانیه به تنه درخت ضربه بزنند.

7171زمان گردش سیاره عطارد بدور خود  2برابر زمان گردش آن بدور خورشید میباشد.
 ٪ 907272سم مارها از پروتئین تشكیل یافته است.
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7373قلب میگوها در سر آنها قرار دارد.

7474گونه ای از خرگوش قادر است  12ساعت پس از تولد جفت گیری كند.
7575سطح شهر مكزیك ساالنه  25سانتیمتر نشست میكند.

7676موشهای صحرایی ساالنه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند.

7777بیشترین سرعت که انسان دست یافته  40,000کیلومتر با سفینه آپالو  10است.

7878چین بیشتر از هر کشوری همسایه دارد ،چین با  13کشور هم مرز است.
7979موریانه ها قادرند تا  2روز زیر آب زنده بمانند.

8080درازترین دم به سوسمار آبهای شور تعلق دارد که درازای آن به  3متر میرسد.

8181قدمت خالکوبی به بیش از  5000سال میرسد.
8282اغلب مارها دارای  6ردیف دندان میباشند.

8383شمپانزه ها قادرند مقابل آینه چهره خود را تشخیص دهند اما میمونها نمیتوانند.

8484قلب والها تنها  9بار در دقیقه میتپد.

8585درازترین جانور یک نوع کرم خاکی است که درازای آن به بیش  55متر میرسد.
8686اولین كلیسای ساخت بشر یعنی كلیسای پطرس مقدس در انطاكیه ترکیه میباشد.
8787رشد تعداد ماشینها در جهان  3برابر رشد جمعیت انسانهاست.
8888بیشترین آمار طالق در جهان متعلق به ایران است.

8989كوكا كوال در اصل سبز رنگ است.

9090اسم قاره ها با همان حرفی كه آغاز میشود پایان میابد.
9191شما نمیتوانید با حبس نفستان خود كشی كنید.
9292محال است آرنج دستتان را بلیسید.

9393خوكها به دلیل فیزیك بدنی قادر به دیدن آسمان نیستند.

9494فندك قبل ازكبریت اختراع شد.

9595زکریای رازی به غیر از الکل کاشف گوگرد هم هست.

9696رکورد ضربه زدن به توپ پیگ پنگ در مدت زمان  60ثانیه  173ضربه است.

 709797در صد جمعیت ایران زیر  30سال سن دارند و ایران جوانترین جمعیت دنیا را دارد.
9898برای جلو گیری از جوانه زدن سیب زمینی درون سبد ان یک عدد سیب قرار دهید.
9999آب دریا دارای طالست و این مقدار در حدود  4گرم در هر میلیون تن آب است.

10100یک نوع وزغ وجود دارد که در بدن خود سم كافی برای كشتن  2200انسان را دارد.
 35010101هزار نوع کفش دوزک در جهان وجود دارد.

10102وال برای شکار از صدای بسیار بلندی که دارد استفاده میکند و طعمه را فلج یا میکشد.
10103سریعترین قطار دنیا سرعت  581کلیومتر دارد ،این نوع قطارها در ژاپن وجود دارند.

10104مراسم مومیایی کردن در مصر باستان  70روز به طول میانجامید.

10105صدایی بلندتر از زمانیکه سفینه ای به فضا پرتاب میشود در جهان وجود ندارد.

10106در قدیم ارزش نمک بیش از طال بوده  ،از نمک برای نگهداری غذا استفاده میشده است.
10107توماس ادیسون از تاریکی وحشت داشت.
10108چشم شتر مرغ از مغزش بزرگتر است.
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10109الفبای مردم هاوایی  12حرف دارد.
11110مورچه ها نمیخوابند.

11111اسکندر و ژولیوس سزار صرع داشتند.

11112ادامس توسط یک فرمانده جنگی اختراع شد.

11113ارتفاع برج ایفل در سرما و گرما بر اثر انقباض و انبساط  16سانتی متر تغییر میکند.
11114عقرب میتواند سه سال بدون غذا زندگی کند.

11115یک سوسک حمام میتواند  9روز بدون سر زندگی کند تا اینکه از گرسنگی بمیرد.
11116یک کوروکودیل نمیتواند زبانش را بیرون در بیاورد.

11117حلزون میتواند  3سال بخوابد.

11118به طور میانگین مردم از عنکبوت بیشتر میترسند تا از مرگ!

11119خطوط هوایی آمریکا با کم کردن  1زیتون از ساالد هر مسافر توانست  $40/000صرفه جویی کند.

12120ملت آمریکا بطور میانگین روزانه  73,000متر مربع پیتزا میخورند.
12121پروانهها با پاهایشان میچشند.

12122گربهها میتوانند  100صدا با حنجره خود تولید کنند در حالیکه سگها کمتر از  10صدا!
12123کوبیدن سر به دیوار  150کالری در ساعت مصرف میکند.

12124نزدیکترین ستاره به ما  1سال نوری فاصله دارد.

12125انسان برای اولین بار در سال  1783پرواز را تجربه کرد و توانست  8کیلومتر با بالن پرواز کند.
12126جمیعت جهان تا  50سال آینده از مرز  9میلیارد نفر خواهد گذشت.

12127گرمترین سیاره زهره می باشد این سیاره درجه حرارت ثابتی دارد که  462می باشد.
12128عمر خورشید  5میلیارد سال می باشد.

12129عمر کهکشان راه شیری  10میلیارد سال می باشد.

13130نقره  100ها بار از مواد ضد عفونی قوی تر است و  650نوع میکروب را از بین می برد.
13131مساحت کره زمین  515میلیون کیلومتر است.

13132کهکشان راه شیری بیش از  100ملیون ستاره دارد.
13133حنجره زرافه تار صوتی ندارد و گنگ است.

13134پلک زدن زنان  2برار پلک زدن مردان است.

13135قدیمترین بنا در شمال توکیو است  50هزار سال قدمت دارد.
13136در هر قطره آب  33میلیارد الکترون وجود دارد.

13137مرغ با شنیدن موسیقی بزرگترین تخم را میگـــذارد.

13138مورچه کارگر تا  5سال و مورچه ملکه تا  25سال عمر میکند.

13139زنبور عسل  2معده دارد یکی برای جمع آوری عسل و دیگری برای هضم غذا.

14140مورچه نسبت به بدن اش بزرگترین مغز را دارد.

14141جنین انسان بعد از  17هفته می تواند خواب هم ببیند!

14142گربه و سگ  5نوع گروه خون دارند در حالیکه انسان  4نوع گروه خون دارد.
14143در شیلی صحرایی وجود دارد که هزاران سال میشود در آن باران نباریده.

14144خرگوش و طوطی تنها حیواناتی اند که بدون برگشتن به عقب می توانند پشت سر خود را ببینند.
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14145شبکه چشم انسان  135میلیون سلول دارد که مسولیت تشخیص رنگها را بر عهده دارند.

14146همه نوزادان میگو نر میشوند و بعد از چند هفته بخشی از نوزادان به ماده تبدیل میشوند.

14147افرادی که در اثر گزندگی زنبور میمیرند بیش از افرادی هستند که در اثر مارگزیدگی میمیرند.
14148حس بویایی خرس تقریب ًا  100برابر قوی تر از حس بویایی انسان است.

14149بدن انسان قادر است در ظرف  1ساعت  2لیتر عرق تولید کند.

15150با چشم غیر مجهز به تلسکوب می توان  6هزار ستاره را در آسمان مشاهده کرد.
15151کشور تایوان از نظر موقیعت جغرافیائی در خطرناکترین نقطه جهان قرار دارد.
15152در جهان فقط  7هزار ببر وجود دارد.

15153تشکیل و تولد سیاره ای مشابه زمین حداقل به  3میلیون سال نیاز دارد.
15154برای فرار از جاذبه زمین به سرعت  11کلیومتر در ثانیه نیاز است.

15155ظروف پالستیکی  50هزار سال در برابر تجزیه و فرسودگی مقاوم اند.
15156آب گرم زودتر از آب سرد یخ میزند.

15157از یک درخت معمولی می توان  500تا  1000کیلو کاغذ تولید کرد.
15158آهن فلزی است که بیشتر از دیگر فلزات در جهان مصرف دارد.
15159انجیر خشک کرده  6برابر انجیر تازه مقوی تر است.

16160ساالنه  86میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه می شود.

16161با پیشرفت علم هنوز برای دانشمندان ساختن عسل کشف نشده است.
%9016162مردم در نیمکره شمالی زندگی میکنند.
16163درخت خرمای نر هرگز بار نمی آورد.

16164سرکه قدیمیترین تیزابی است که توسط مصریان در حدود  3هزار سال قبل کشف شد.
16165در دنیا از هر  5نفر  4نفر موهایش تیره میباشد.

16166خرس كواال هرگز آب نمینوشد و آب مورد نیاز خود را با خوردن برگ گیاهان تامین میكند.
16167دریاچه بایکال کهنسالترین دریاچه دنیا است  ،قدمت آن به  70میلیون سال میرسد.
16168مساحت خیلج فارس  240هزار کیلومتر مربع میباشد.

16169اولـیـن تــمـاس تـلفـنی ایـران سـال  1285خـورشـیـدی در تـهـران برقرار شد.

17170نوعی كوسه دارای  3500دندان می بـــاشد كه از هیچ یك از آنها استفاده نمیكند.

17171بـدن انـســان برای حفظ تعادل خود در حـال ایستادن از  300عضله استفاده میكند.

17172سرعت سریعترین حلزون  2.3میلیمتر در ثانیه میباشد یعنی  1کیلومتر در  5شبانه و روز!
17173چـگـالـی زمـیـن از سیارات دیـگر منظومه شمسی بیشتر است.

17174هر فرد هنـگام غــذا خوردن بطور مـتـوسط  295بار عمل بلعیدن را انجام می دهد.
17175پستانداران بغیر از انسان و میمون ،رنگها را بدرستی تشخیص نمیدهند.

17176تقریبا نیمی از كل نشریات جهان در دو كشور آمریكا و كانادا منتشر میگردند.
17177نوشابه های زرد رنگ زیان بارتر از نوشابه های سیاه رنگ هستند.
17178هر چشم مگس دارای  10هزار عدسی میباشد.

17179مقاومت موش صحرایی در برابر بیآبی بیشتر از شتر است.

18180جمعیت میمونهای هند بالغ بر  50میلیون می باشد.
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18181تعداد چشمان عقربها به  12عدد میرسد.

18182اثر سیب در بیـدار نـگـهـداشتن افـراد در شـب بـیشـتر از قـهــوه و كافئین است.
18183فاصله سطح كره زمـیـن تـا مـركز آن حدود  6370كیلومتر است.
18184اغلب ماتیكها حاوی فلسهای ماهی میباشند.

18185دارچین بسیار کشنده است اگر به صورت وریدی به انسان تزریق شود باعث مرگ میشود.
18186عمومی ترین نام در دنیا محمد است.

18187بلندترین زن دنیا  2.36سانتی متر قد دارد.

18188طوالنی ترین لباس عروس دنیا به طول  10متر است.

18189روز تولد شما حداقل با  9میلیون نفر دیگر یکی است.

19190جلیقه ضد گلوله  ،ضد آتش  ،برفپاككن شیشه و چاپگرهای لیزری را زنان اختراع کردند.
19191تمامی خرسهای قطبی چپ دست هستند.

19192فیلها تنها جانورانی هستند كه قادر به پریدن نیستند.

19193بطور متوسط  ،مردم آنقدر از عنكبوتها میترسند كه نمیتوانند آنها را بكشند.
19194مورچه همیشه بر روی سمت راست بدن خود سقوط میكند.
19195صندلی الكتریكی توسط یك دندانپزشك اختراع شد.

19196نظیر اثرانگشت  ،اثر زبان هر شخص نیز متفاوت است

19197انسانهای راست دست به طور میانگین  9سال بیش از چپ دستها عمر میکنند.
19198لئوناردوداوینچی قیچی را اختراع کرد.

19199درآمد مایکل جوردن از کمپانی نایک ،بیش از درآمد تمام کارکنان این کمپانی است.
20200گربه ماهی بیش از  27,000عضو چشایی دارد.

20201کشتی ملکه الیزابت دوم بابت هر گالون سوخت فقط  1.5متر حرکت میکند
20202هر آمریکایی به طور میانگین  2کارت اعتباری دارد.

20203حشراتی مانند مورچه و زنبور و … هم دیکتاتوری دارند.

20204اگر اکسیژن هوا بیشتر بود حشرات بزرگتر و یک سنجاقک به اندازه یک شاهین میشد.
20205سریع ترین جت دنیا دارای سرعت  3600کیلومتر است.
20206طول همه ریشه های یک نیشکر  20کیلومتر است.
20207ملکه میوه ها جوز هندی است.

20208وزن  1قاشق چایخوری در سیاه چاله ها  2میلیارد تن است.
20209وزن خورشید  2میلیارد میلیارد میلیارد تن است.
21210نعره یک نوع شیر تا  3کیلومتری شنیده میشود.

21211چشم جغد  80بار از چشم انسان قوی تر است.

 ٪ 5021212جمعیت جهان هیچگاه در طول حیات خود از تلفن استفاده نكرده است.
21213مورچه در مایکروویو زنده میماند.

21214پروانه ها ،چشم های مرکب دارند که تعداد آنها گاهی به  18هزار می رسد.

21215یک نوع پشه وجود دارد که در ثانیه  1000بار بال میزند.

21216نمک از  5هزار سال پیش در سفره ما انسانها بوده است.
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21217كره زمین از  102عنصر بوجود آمده و این  102عنصر در بدن انسان وجود دارد.

21218اگر در  1سال هیچ مگسی نمیرد حجم مگسهای متولد شده با حجم زمین برابر میشود.

21219تعداد چینیهای که انگلیسی بلدند ،از آمریکاییهای که انگلیسی بلدند ،بیشتر است.
22220وزن كوه یخی متوسط الحجم  20میلیون تن است.

22221قدمت انرژی تاریک در فضا به  9میلیارد سال میرسد.
22222انسان ساالنه بیش از  10میلیون مرتبه پلک می زند.

22223دلفینها هم مانند گرگها هنگام خواب یك چشمشان را باز میگذارند.
22224یک چهارم خاک روسیه در سال پوشیده از برف است.

22225ابررسانا موادی هستند که میتواند در حرارت پایین جریان را بدون مقاومت از خود عبور دهند.
22226ظروف پالستیكی تقریبا  50هزار سال در برابر تجزیه و فساد مقاومند.

22227در تمام وجود شما بیش از یك مشت گچ «كلسیم» وجود دارد.

22228موش دو پای افریقائی از میدان دیدی برابر  360درجه برخوردار است.
22229زمان بارداری فیل به  2سال می رسد.

23230بیشترین ضربان قلب را قناریها با  1000بار در دقیقه دارد.

23231با هوش ترین زن دنیا  5فوق لیسانس دارد و ضریب هوشی او  200است و دنبال کار است.

23232اولین فردی که در اروپا اقامت گرفت یک زن ایرانی بود و بعد مساله اقامت خارجی ها مطرح شد.

23233رئیس کامپیوتر ناسا یک ایرانی است.

23234حدود  250ایرانی در ناسا محقق داریم.

23235کورش کبیر بر جهان حکومت میکرد به نوعی قدرت جهان در دست ایران بود.
23236سال  2001در فرانسه سال ایران نام داشت.

23237اگر  3قاره آسیا و آمریکا و آفریقا را به هم وصل کنیم ایران در مرکز جهان است.

23238انسان در سال  3000قد متوسط  2متر و  120سال عمر و پوست قهوه ای خواهد داشت.
23239یك سیاهچاله در كهكشان راه شیری است که هر ثانیه  1000بار دور خود میچرخد.
24240ضریب هوشی انسان های معمولی بین  85تا  105است.
24241هر تار موی انسان میتواند تا وزن  100گرم رشد کند.
24242بلندترین موی سر دنیا  6متر است.

24243وزن موی سر هر فرد در طول عمرش با وزن  2فیل آفریقایی برابر است.

24244چشم انسان معادل یک دوربین  135مگا پیکسل است.

24245سریعترین عنکبوت دنیا دارای سرعت  16 kmدر ساعت است که در افریقاست.
24246یک انسان نهایتا میتواند با سرعت   35 kmدر ساعت بدود.
24247نوعی عنکبوت میتواند  300برابر وزنش را بلند کند.
24248طول موج نور مرئی بین  400 - 700نانومتر است.
24249خورشید کوچکترین ستاره دنیا است.

25250وقتی به خورشید نگاه میکنید صحنه  8دقیقه قبل از آن را مشاهده میکنید.

25251زمین در آغاز پیدایش خود  2000بار بزرگتر از حجم کنونی خود را داشته است.

25252مساحت سوراخ اوزون  24میلیون کیلومتر مربع یا به اندازه آمریکای شمالی است.
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25253ساالنه  1.3میلیون متر مکعب چوب صرف چوبهای غذا خوری در چین میشود.
25254در طوفان شن کویر بین  60تا  200میلیون تن شن جابجا میشود.

25255ماموتها که  10هزار سال پیش منقرض شدند تا  6سالگی شیر مادرشان را میخوردند.
25256شیارهاى کف دست کمکی براى بهتر گرفتن اشیاء است.

25257جوانان هندی شادترین و ژاپنی افسرده ترین های جهانند.

25258الشخورها قادرند یك موش كوچك از ارتفاع  4كیلومتری ببینند.
25259مردم فیلیپین به بیش از  1000لهجه سخن میگویند.

26260مسن ترین انسان دنیا با  142سال سن االن در ایران زندگی میکند.

26261ایران فالتی به وسعت  195/648/1کیلومتر مربع است.

26262گرانترین کفش دنیا  1میلیارد و  700میلیون تومان است.

26263گرانترین ساعت دنیا سویسی بوده و  1میلیارد تومان است.

26264گرانترین ماشین دنیا یک الگانس که با الماس تزیین شده و بهای آن بیش از  1میلیارد است.

26265فاصله بین مچ دست تا آرنج برابر با طول کف پا است.

26266مورچه ها هم شمردن بلدند و قدم هایشان را برای مسیر یابی میشمارند.
26267یك نانومتر یك میلیاردیم متر یا حدود ًا به طول  10اتم هیدروژن است.

26268خورشید در مدار کهکشان راه شیری با سرعت  900000کیلومتر در ساعت حرکت میکند.
26269ادرار گربه زیر نور سیاه میدرخشد.

27270دوئل در پاراگوئه آزاد است به شرطی که طرفین خون خود را بر گردن بگیرند.
27271هر بار که یک تمبر را میلیسید  1/10کالری انرژی مصرف میکنید.

27272اگر یک ماهی قرمز را در یک اتاق تاریک قرار دهید ،کم کم رنگش سفید میشود.

27273در مصر باستان افراد روحانی تمام موهای بدن خود را میکندند حتی ابروها و موژهها.
27274کوتاه ترین جنگ در سال  1896بین زانزیبار و انگلستان که  38دقیقه طول کشید.
 %7027275نفت استخراجی خاورمیانه از کانال سوئز می گذرد.

27276قدمت سیلك كاشان در ایران به  10هزار سال پیش باز میگردد و کهنترین قدمت را در جهان دارد.
27277بنای برج دوقلوی تجارت جهانی نیویورک توسط  2ایرانی بنا شد.

27278نام قدیم یونان ،هالس برگرفته از هلیوس خدای خورشید بوده است.
27279فقط قورباغه های نر قور قور می کنند.

28280نام قدیمی اندونزی  ،هندهلند بوده است.

28281کشور ایران هفدهمین کشور وسیع دنیاست.

 ٪2828282قاره آمریکا دست نخورده است .این میزان در مورد آفریقاى شمالى  ٪38است.
28283افراد باهوش داراى روى و مس بیشترى در موهایشان هستند.
28284جوانترین پدر و مادر جهان یک زوج  8و  9ساله بودند.

28285نخستین رمانى که توسط ماشین تایپ نوشته شد ،تام سایر بود.

28286در  %75از خانواده های آمریكایی زنان مسئول رسیدگی به امور مالی خانه هستند.
28287به طور میانگین هر فرد  1140بار در سال تلفن میزند.

28288در امریکا پول از كاغذ درست نشده بلكه از كتان ساخته شده است.
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28289والت دیسنی از موش می ترسید.

29290اعالمیه استقالل آمریكا بر روی كاغذهای ساخته شده با برگ حشیش نوشته شد.

29291شكالت بر عصب و قلب سگ تاثیر بد دارد ،با کمی شكالت میتوان یك سگ را کشت.

29292در انگلیس قدیم قانون بود كه شما نباید همسرتان رابا چیزی ضخیمتر از شصتتان بزنید.
29293كتاب ركودهای گینس ،ركورددار دزدیده شدن از كتابخانه های عمومی می باشد.

29294مایع موجود در نارگیل نارس را می توان بجای پالسمای خون استفاده كرد.

29295درخت بلوط تا قبل از پنجاه سالگی میوه نمی دهد.

29296زهره تنها سیاره ای است كه در جهت عقربه های ساعت بدور خودش می چرخد.

29297بیشتر گرد و غبار موجود در منزل از پوست مرده ای است كه از بدن شما می ریزد.
29298باال بردن گاو از پله ها امكان پذیر است ،اما پائین آوردن آنها از پله امكان ندارد.

29299كواك اردك تنها صدایی است كه بازتاب ندارد و هیچ كسی هم دلیل آنرا نمی داند.

30300مسواك باید حداقل  2متر با دستشوئی فاصله داشته باشد.

30301تا قبل از سال  1982چیزی به اسم نوشابه رژیمی وجود نداشت.

30302بعضی از قالیچه های ایرانی  500سال طول می كشد تا از بین بروند.

30303هر ساله در شب هالووین بیشتر از  2,000,000,000دالر شیرینی فروخته می شود.
30304برای اینكه  700گرم به وزن شما اضافه بشه باید  9كیلو سیب زمینی بخورید.
30305شیرینی تنها مزه ای است كه جنین در رحم مادر هم می فهمد.

30306زنبور عسل  5چشم دارد كه  2تا اصلی در بغل سر و  3تا بر روی سر اون قرار دارد.

 2030307درصد آب شیرین جهان میان آمریكا و كانادا قرار دارد.
30308بهترین شكارچی در خشكی خرس قطبی است.

30309خرس قطبی هنگامی كه روی دو پا میایستد حدود  3متر است.
31310در بین انواع خرس  ،خرس پاندا بزرگترین جمجمه را دارد.

31311خرس با تمام سنگینی خود میتواند با سرعت  50كیلومتر در ساعت بدود.
31312خرس نوزاد  600بار از مادر خود كوچكتر است.

31313كوههای آلپ در سال حدود یك سانتیمتر بلند میشوند.

31314گرده گل هرگز فاسد نمیشود.

31315دانشمندان دریافته اند که مورچه همچون انسان صبح ها خمیازه میکشند.
31316هیتلر از مکانهای بسته بسیار وحشت داشت.

31317زنبور از بوی عرق بدش میاید و به كسی كه بدنش بو دهد یا عطر زده باشد حمله میكند.
31318رنگ سفید برای زنبور عسل آرامش دهنده و رنگ قهوه ای ناراحت كننده است.

31319بدن زنبور داران میتواند بیش از  100نیش زنبور عسل را تحمل كنند.

32320زنبور بی نظمی را دوست ندارد ،اگر جلوی كندوی آنها بایستید به شما حمله خواهند كرد.

32321سختی آب مشابه سختی بتن است.

32322رعد و برقی به طول  1/6كیلومتر دارای برقی كافی برای روشن كردن  1میلیون المپ است.

32323هنگام صحبت برای بیان هر كلمه  72ماهیچه به كار گرفته میشود.

32324خون میگوها آبی رنگ است ،عنكبوتها خونی روشن و شفاف دارند.
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32325دانه نوعی درخت غول پیكر از خانواده كاج فقط  0/5گرم وزن دارد.
 %8532326گیاهان در اقیانوسها رشد میكنند.

32327تنها چیزی كه در اسید حل نمیشود الماس است .
32328زرافه تازه متولد شده  2متر قد دارد.

32329شما به طور متوسط  15000بار در روز پلک میزنید.

33330حدود  ٪13مردم چپ دست هستند  .این رقم در گذشته  ٪ 11بود.

33331هر انسان میتواند  1دقیقه نفس خود را حبس کند و رکوردش در جهان  8.5دقیقه است.
33332در  150سال گذشته قد افراد در کشور های صنعتی  10سانت رشد داشته است.

33333هر تكه كاغذ را نمی توان بیش از  9بار تا كرد.

 ٪7533334جرم اتمفسردر  10كیلومتر ضخامت پائین جو قرار گرفته است.

33335تغییر فاصله زمین و خورشید تاثیری بر دما ندارد بلكه زوایه تابش خورشید موثر است.
33336بر هر سانتی متر از سطح زمین  105كیلو گرم هوا وجود دارد.

33337اگر تمام یخهای قطبی ذوب شوند آب دریاها  14متر باال می آید.

33338بیشترین قربانیان سیل زنان و سپس كودكان هستند.

33339در سالهای آتی جنگهائی بر سر آب در جهان رخ خواهد داد.

34340ارتفاع تبخیر در ایران  2متر و ارتفاع متوسط بارندگی  24سانت است.

34341دراز ترین ناخن دست دنیا مربوط به زنی امریکایی است که هر ناخن او  6متر است.
34342در یک سانتی متر از پوست شما  12متر عصب و  4متر رگ و مویرگ وجود دارد.
34343در امریکا سالیانه  85میلیون تن کاغذ مصرف می شود.
34344اسب ماده  30واسب نر  36دندان دارد.

34345حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می کند.

34346زمان الزم برای اینکه آب اقیانوسها  1دور در چرخه هیدرولوژیكی بچرخد  3000سال است.
34347زمان الزم برای اینکه یخهای قطبی در چرخه هیدرولوژیكی بچرخد  8000سال است.

34348زمان الزم برای اینکه آبهای زیر زمینی در چرخه هیدرولوژیكی بچرخد  5000سال است.
34349فقط  ٪0/1از آبهای زمین قابل استفاده برای آشامیدن است.

35350آقایان روزانه  40تار مو وخانم ها  70تا موی خود را از دست می دهند.
35351وزن اسكلت انسان بالغ  13تا  15كیلوگرم است.
35352زرافه میتواند با زبانش گوشهایش را تمیز کند.

35353اسبها در مقابل گاز اشك آور مصون اند.

35354مساحت دریاچه ارومیه  6هزار کلیومتر مربع و عمیق ترین جای آن  14متر است.
35355دریای مدیترانه بین  3قاره اروپا  ،آسیا و آفریقا قرار دارد.

35356جرم زمین هشتاد و یک برابر ماه است.

35357انسان اولیه (ناندرتال ها) و اجداد اولیه انسان هر دو در یک زمان در اروپا بودند.

35358نوزاد بیش از  300استخوان دارد که با رشد بعضی از آنها به یكدیگر جوش می خورند.

35359تقریب ًا یك سوم وزن یك زن و یك دوم وزن یك مرد را ماهیچه تشكیل می دهد.
 3036360برابر جمعیتی که امروزه بر روی کره زمین است در زیر خاک مدفون اند.
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36361با یک مداد می توان خطی به طول  56کیلومتر کشید.

36362عقرب ها تنها موجوداتی هستند که اشعه رادیو اکتیو تاثیری بر آنها ندارند.

36363عقرب ها دو دشمن دارند که یکی از آنها یک نوع سار و دیگری مگس است.

36364شیشه به ظاهر جامد است ولی در واقع مایعی است که با سرعت بسیار کند حرکت میکند.
36365اولین راه شوسه و زیر سازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد.

36366نور میتواند در یک ثانیه  7/5دور دور زمین بچرخد.
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SamirGraphic @yahoo.com

Email:

www. IranSarresid .com

︑﹠︀ ﹉ ︮﹀﹤ را ︵︣ا ﹩︀ از آ﹛︊﹢م ﹞︐﹠﹢ع ﹞︀ ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹫︡؛
﹁︣آ﹠︡ ︑﹆﹢﹜ ︨︀زی را ︋﹤ را︀﹡﹤ ︋︧︍︀ر︡.
ز﹠﹊︀ی ︠﹢د را در ︀︎︀﹡﹤ ︑﹢﹏ ︋﹍﹫︣︡.
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