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  )إعداد :  سمير عوض حوران(

استراحة العدد

هل تعلم :
الطبيعة  في  شيوعا  االكثر  الهيدروجين  ذرات  ان   -
ي��ق��ط��ع��ه��ا    ع���ن���دم���ا  االرض  دودة  ان   -
م����ح����راث الت����م����وت ب����ل ت���ص���ب���ح دودت����ي����ن
- ان وليام هارفي هو مكتشف عمل القلب والدورة الدموية
- ان مدينة شيكاغو سميت بهذا االسم النها تعني بلغة 
الهنود الحمر البصل وهو عندهم رمز القوة والعظمة
العالم الهمااليا هي اعلى سلسلة جبال في  - ان جبال 
ال��ي��ه��ود  ع���ل���ى  اط���ل���ق  ال��ع��ب��ري��ي��ن  اس�����م  ان   -
الن����ه����م ع����ب����روا ن���ه���ر ال�����ف�����رات ال������ى ال���ش���ام
للعين هي ستة عضالت  - ان عدد العضالت المحركة 
امتار  ستة  حوالي  يبلغ  الدقيقة   االمعاء  طول  ان   -
ونصف  متر  الغليظة  االمعاء  طول  يبلغ  كما  ونص 
ويستغرق الطعام في رحلة القناة الهضمية 24 ساعة

حقائق اغرب من الخيال :
وهي  يوم   20 لمدة  ماء  ال  و  طعام  بال  تعيش  السلحفاة 
سنة   -400  300 من  تعيش  حيث  عمرا  المخلوقات  اطول 
صورة  االنسان  قدرة  و  الخالق  عظمة  على  تشهد  صورة 
بالرغم  ييأس  ول��م  اطرافه  جميع  فقد  ال��ذي  الرجل  ذل��ك 
هواية  ليمارس  ليديه  ب��دي��ال  فمه  باستخدام  ذل��ك  م��ن 
العظيم( الخالق  )سبحان  فيها  وبرع  اتقنها  التي  الرسم 
في كاليفورنيا طفالن مصابان بمرض الشيخوخة )بروجريا( 
الذي ال يصيب سوى طفل من بين كل 8 ماليين طفل ويتمثل 
الطفل  على  تظهر  الشيخوخة  عالمات  ان  في  المرض  هذا 
عمر  في  فيبدو  عمره  من  سنة  لكل  عدة  سنوات  بمعدل 
الستين بينما هو لم يتجاوز العشرة من عمره اسماء الطفالن 
افريقيا. حنوب  من  جرينجر(  فرانسيس  و  هايس  )ميكي 

اختبر معلوماتك
وال��م��ص��ل وال���ل���ق���اح  ب���ي���ن  ال����ف����رق  ه����و  م����ا   -  1
ال���ب���ادي���ة ف����ي  ال����رض����اع����ة  ك����ان����ت  ل����م����اذا   -  2
س���������ؤدد ك�����ل�����م�����ة  م�����ع�����ن�����ي  م���������ا   -  3
ال��م��ي��ك��روب او  ال����ف����ي����روس  اك���ب���ر  اي���ه���م���ا   -  4
ال���ق���دم ل����ك����رة  م�������درج  اك����ب����ر  ي����وج����د  اي������ن   -  5

االن���س���ان  ج���س���م  ف����ي  ش���ي���ئ  اص���ل���ب  ه����و  م����ا   -  6
ال��ب��ط��ي��ن ام  االذي��������ن  ال������دم  ي���ض���خ  اي���ه���م���ا   -  7

األجوبة 
1 - اللقاح جرثوم )مضعف( ضعيف المصل مضادة للمرض 

2 - لسالمة النطق وصحة الجسم للطفل 
3 - السيادة والرفعة 

4 - الفيروس طبعا
5 - في البرازيل وسعته 205 آالف نسمه 

6 - األسنان 
7 - البطين

ثالثة من مكارم األخالق في الحياة واآلخرة:
ظ���ل���م���ك. ع����م����ن  ت����ع����ف����و  أن 
وت��������ص��������ل م����������ن ق�����ط�����ع�����ك.
حكمة العددوت���ح���ل���م ع���م���ن ج���ه���ل ع��ل��ي��ك.


