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ه بعد از قطع گردن هنوز به یثان 8ک انسان ید یدان یا میآ
  .هوش است

ن برخورد یشهاب سنگ به زم 500 ید سالیدان یا میآ
  .کنند یم
ارد اسب بخار یلیم 126٫000 يد روزید خورشیدان یا میآ

  .فرستد ین میبه زم يانرژ



 

 

ک ین فوتبال ساخته شده ین زمیتر د کوچکیدان یا میآ
  ).نانو(ر مو است ک تایست هزارم یب
از  يتوان مسافر زمان بود و کسر یدن مید با دویدان یا میآ

  .شتر عمر کردیگران بیه از دیثان
که دست چپ هستند،  يدرصد افراد 56د یدان یا میآ

  .ستندیپیتا
اه در یتن گ23٫5ن یتر بنزیل 1د یتول يد برایدان یا میآ

  .گذشته مدفون شده است
ک موجود زنده منقرض ینسل قه یدق 1د هر یدان یا میآ
  .شود یم
نوشت و با دست  یک دست میبا  ینچید داویدان یا میآ
  .دیکش یم یگر نقاشید
  .کنند یدر تمام طول عمر رشد م ینید گوش و بیدان یا میآ



 

 

  .ن ماسک صورت استیا بهترید آب دریدان یا میآ
چ و مهره یون پیلیم 2٫5فل ید در ساخت برج ایدان یا میآ

  .فته استبه کار ر
 ينوع بو 10٫000ص یانسان قادر به تشخ ینید بیدان یا میآ

  .مختلف است
کند  ید میه تولیثان 1د در یکه خورش يد انرژیدان یا میآ

  .است ین کافیون سال زمیلیم 1مصرف  يبرا
د با چشم باز عطسه یرممکن است که بتوانید غیدان یا میآ

  .دیکن
لو پوست یک 18مان ید ما در طول زندگیدان یا میآ
  .میانداز یم
 یها آب ییکایدرصد آمر 80د رنگ مورد عالقه یدان یا میآ

  !است



 

 

به  یالنکا سرش را از طرفیدر سر یشخص ید وقتیدان یا میآ
  .باشه یعنیدهد  یگر تکان مید یطرف

شتر یها ب ها از آدم ا تعداد جوجهین دنید در ایدان یا میآ
  .است

کشد تا سرد  یطول م یلیخ یکیالست يد نوارهایدان یا میآ
  .شوند

است که  یتر از وقت د مغز در هنگام خواب فعالیدان یا میآ
  .دینیب یون میزیتلو

جرم خود را از دست 40٫000بر  1د فقط ید خورشیدان یا میآ
  .داده است

ران کارون در خوزستان ین رود ایتر د پر آبیدان یا میآ
  .است

  .است ياریران استان چهارمحال و بختید بام ایدان یا میآ



 

 

هزار بار  23ساعت  24در طول  يد هر فردیدان یا میآ
  .کشد ینفس م
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