منوعات

2017  مايو1 ) االثنني549( العدد

14

 حقيقة علمية غريبة20

.ًفمهما إكتشفنا وبحثنا سنفاجأ بأن أن هناك دائما ً شيئا ً جديدا, الطبيعة دائما ً ما تدهشنا باجلديد
! رمبا لم تسمع عن معظمها من قبل, حقيقة علمية غريبة20 وهذه
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- Some
cham leons have
tongues
which are
longer
than their
body.
 بعض أنواعاحلرباء لديها
السنة اطول
م������ن ط����ول
.جسمها

6- In a school of clown fish, if the female dies,
9

- A boat made of Black Ironwood would never float
on water. This wood is the world>s densest of its kind
and so it would sink.
 لنBlack Ironwood  إن القارب املصنوع من شجر األيرنوود إذ أن خشب هذه الشجرة هو األكبر كثافة,يطفوا أبدا ً على سطح املاء
.ولذلك سيغرق املركب, من أي خشب في العالم

then the dominant male would become a female
to continue with the reproduction process.
يتحول, في حياة فصيلة «لسمك املهرج فإن اإلنثى إذا ماتت.الذكر حينها إلى أنثى إلكمال عملية التناسل
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10- A blue whale>s tongue is as heavy as an adult e ephant and even bigger than a taxi cab.
 وكذلك حجمه أكبر من, إن لسان احلوت األزرق له ثقل قيل بالغ.سيارة أجرة

- We all know that light takes 8 minutes to
reach the earth. But the same light took a who ping time of 30,000 years to make it to the sun>s
surface from its core!
 دقائق ليصل من8  نحن نعلم جميعا ً أن الضوء يستغرق ولكن الغريب أن��ه يحتاج إل��ى وقت,الشمس إل��ى األرض
 سنة لينتقل من لب الشمس إلى30.000 كبير جدا يصل إلى
!سطحها
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-Our lungs are known to be the lightest of all
.organs in the body
. تعتبر الرئة هي أخف عضو في جسم اإلنسان-

2

-Turritopsis nutricula is a genus of jelly fish which
is also regarded as the immortal jelly fish. This is
because these species have the ability to transform
back into juvenile form once they mate after beco ing sexually mature
Turritopsis nutricula هو نوع من األسماك الهالمية التي تعرف أيضا باسم السمك الهالمي
 وذلك لقدرة بعض انواعها على التحول مرة أخرى إلى الشكل,اخلالد
.البالغ جنسيا ً للتزاوج
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-The planet Saturn has a density that is lower than
that of water. So, if you could throw it in the ocean, it
!would actually float
 ولذلك فإنك إذا ألقيته في, كوكب زحل لديه كثافة أقل من كثافة املاء! احمليط فإنه بالفعل سيطفو فوق املاء
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- Every
year, falling
coconuts are
known to kill
more people
than
sharks
do.
 ف�����������ي ك����لس��ق��وط ثمار,ع��ام
جوز الهند من على
األش��ج��ار يتسبب
في قتل الناس أكثر
مم��ا تفعله أسماك
!القرش
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- Nothing can be quieter than space. Even if a star
explodes, you would hear nothing. No air molecules,
no vibration thus, no sound.
 وذلك حتى لو, ال ميكن أن يكون هناك مكان أكثر هدوءا ً من الفضاءوذلك إلنعدام جزيئات الهواء, ً  فإنك لن تسمع شيئا,إنفجر جنم أمامك
.والتي تصدر إهتزازا ً مسببا ً حلدوث الصوت

