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- If you want to grow
tal ler, say by 2 inches, have a
trip into the space. As there
is no gravity, the spine b comes free to elongate up to
2 inches. The same happens
when we are sleeping, e cept that the spine stretches
up to 1 or 2 cm.
 إذا كنت ت��ري��د ان ي���زداد طولكف��ي��ج��ب أن, ب��وص��ة2 ب���ح���وال���ي,
فالعمود,تقوم برحلة إل��ى الفضاء
2 الفضائي لديك سيتمدد حلوالي
ويحدث هذا األمر عندما نكون,بوصة
نائمني إال أن اجلسم يتمدد وقتها إلى
. سم2  أو1
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19 - Pumice is the only known rock which can float

on water.
 حجر اخلفاف هو احلجر الوحيد املعروف الذي ميكن أن يطفو فوق.سطح املاء

- In ancient times, leeches were used as
weather forecasters. When they were kept in
water jars, they seemed to stay at the bottom
during calm weather. It so happened that,
when the storms approach, these creatures
rose quickly to the top, and descend as the
storms passed.
كان العلق يستخدم في حتديد األرصاد, في العصور القدميةً  فإن كان الطقس هادئا,فكان يحتفظ بها في قدر به ماء,اجلوية
 وإن كانت هناك عواصف فإن,فإن العلق يبقى في أسقل القدر
وتنزل مرة أخرى عند, تلك الكائنات ترتفع بسرعة إلى أعلى
.مرور العاصفة

11- Buy an electric eel found in South America and

reduce your electricity bills. This creature can produce
600 volts; voltage enough to paralyze a horse.
وخفض, قم بشراء ثعبان البحر الكهربائي املوجود في أميركا اجلنوبية600 فهذا املخلوق لديه القدرة على إنتاج,قيمة فاتورة الكهرباء لديك
! ما يكفي لشل حصان,فولت من الكهرباء
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- Our worry for the ever diminishing oil and na ural gas reserves on Earth could have been dealt with
if only man could go to Titan, one of Saturn>s moon.
This place has 100 times more of such resources.
 من املمكن التعامل مع القلق الناجم عن نقص املوارد الطبيعية والغازإذ أننا ميكن أن نذهب إلى قمر «تيتان» وهو أحد, الطبيعي في كوكبنا
 مرة من التي100 لديه موارد طبيعية أكثر من, فهذا القمر,أقمار زحل
.لدينا على كوكب األرض
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20- The Pyramid of Giza is the result of an accum

lation of 2.5 million blocks.
!  مليون كتلة صخرية2,5  هرم اجليزة «خوفو» تكون نتيجة تراكم-
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- Liver is the only organ which has the c pability of regenerating itself.
 الكبد هو العضو الوحيد ال��ذي لديه القدرة على جتديد.نفسه

- It is known that the human body has 206 bones.
But as babies we are born with about 300 of them. As
we age, some of the bones fuse.
 ولكن الطفل, عظمات206  من املعروف أن اجلسم البشري لديه.  عظمة تتناقص بإستمرار مع تقدم العمر300 الرضيع يكون لديه
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- The
planet Me cury has a day
that is twice
as long as its
year.
 إن ال��ي��وم علىك����وك����ب ع���ط���ارد
يساوي عامني على
.نفس الكوكب
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- 67,000 miles per hour is the speed at which the
Earth is traveling across the sun. And guess what? We
are also moving at this speed.
 ميال في الساعة هي السرعة التي تدور بها األرض حول67.000 ! فهل تتخيل إننا نتحرك بهذه السرعة اآلن؟,الشمس

