
تعلم  هل

الرومان قدماء عند المفضلة الفاكهة كان الحلو، البصل  

الصابون من قطعة وضعت يختلطا..اذا أن يمكن والماء الزيت
 معهما

العدد يساوي الفقرات من عدد على يحتوي الزرافة عنق أن
الناسان عنق في الموجود  

من أكثر حياتها طوال بيض من الذباب أناثى ماتضعه مجموع أن
  بيضة500

ًا تزن الفاناوس سمك من سمكة ألف أن ًا كيلوجرام واحد  

بدون العوم الناسان يستطيع البحار في الملوحة ناسبة ارتفاع أن
يغرق ان خشية  

السهال يوقف غيرالناضج البلح بينما المساك، يزيل التمر أن  

الفور على هي تموت لسعتك العسل..اذا ناحلة أن  

الم صأوت هو تمييزها، الطفل يستطيع التي الصأوات أول أن  



مقدرة من السمع..أكبر على والرناب والهر الحصان مقدرة أن
الصأوات أضعف للتقاط آذاناها تحريك تستطيع وهي الناسان،  

ذيله..مات ُقطع اذا الحصان  

نافسه،ويموت يلسع بالنار ُأحيط اذا العقرب  

حزينة تكون عندما تبكي الفيال  

ناملة أذناه في دخلت يموت..اذا الفيل  

القل على أسابيع خمسة مرور قبل حقيقة البكاء يمكنه ل الطفل
عملها في الدمعية القنوات فقط حينئٍذ تبدأ . . إذ الولدة بعد  

على تسيطر خلية مليون عشر أثنى من يتكون البشرى المخ أن
المختلفة الجسم وأجهزة والعصاب العضلت  

بنسلفانايا ولية في كانات العالم في ُحفرت نافطية بئر أول
1859 عام المريكية  

فرناسا بين عام المائة حرب هي العالم في الحروب أطول أن
115 دامت أي ،1453 عام حتى واستمرت م،1338 عام وبريطانايا،

ًا  عام

عام باريس في . . كانات العالم في اناشئت حيوان حديقة أول أن
م1793  



الجوي الغلفا في العليا الطبقة وهي اليوناسفير طبقة تحتوي
التصالت، في بالغة أهمية لها مشحوناة ذرية جسيمات على

الراديو موجات واناتقال  

 كيلوجرام2 وزناها النعامة، بيضة هي الن العالم في بيضة أكبر أن
ًا، ًا،  ميليمتر1ر5 فيبلغ قشرتها ُوسمك تقريب لشخص ويمكن تقريب

تتحطم أن دون عليها يقف أن  كيلوجرام126 ر98 وزناه  

ًا28. .  وللرناب  سنة47 أسناناها وعدد أسنان، . . لها البعوضة  سن
42 وللكلب34 وللجمل ،32 فمه،وللفيل في  

الرمش عمر متوسط ويبلغ باستمرار، الناسان عين رموش تتجدد
  يوما150 حوالي الواحد

الذي التمساح، عدا الكل، عند السفلي فكها تحرك الكائنات كل ان
العلوي فكه يحرك  

الواحدة الدقيقة في  مرة1000 يخفق الذبابة قلب أن  

  كيلومتر5600 طولها يبلغ العالم في جزر مجموعة اكبر أن

أفريقيا شمال في الكبرى الصحراء هي العالم في صأحراء أكبر أن  

85 إلى وزناها ويصل البرازيل، في تعيش العناكب أناواع أضخم أن
ًا  جرام

الزرق الحوت هو العالم في حيوان أثقل أن  



ًا عميقة أعماق في التي السماك أغلب . . عمياء جد  

ًا يظل أن يستطيع الفرس ً شهر ًا كامل أقدامه على واقف  

والحمير الذئاب هي السمع في حدة الحيواناات أكثر أن  

الصأل . . عربية المالطية اللغة كلمات  من40% أن  

 قبل5400 عام القدماء، المصريون هم القمح، عرفا من أول أن
 الميلد

العنب قشور من يصنع اللحوم، ختم في المستخدم الحبر أن
 السود

م1880 عام باريس . . هي هاتفية بشبكة زودت مدينة أول أن  

في كانات إلتقاطها، تم العالم في فوتوغرافية صأورة أول أن
م1826 عام فرناسا  

لها بديلة ذراع تنمو الطويلة، أذرعه إحدى الخطبوط يفقد عندما
ًا بعد فيما تدريجي  
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