
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Scientific  علمی

 
   از امريکا-انجينرمحمدھاشم رائق: فرستنده

 ٢٠١٣ سپتمبر ٢٢

  

 دانستنی ھا
  

  . بيشتر بدانيم که در آن زندگی می کنيم واز آب وھوای آن استفاده می کنيم چيزیئیبيائيد راجع به دنيا

  .وجود آمدهه زمين در حدود چھارونيم مليارد سال پيش ب

 .نيکل تشکيل شده  زمين از آھن وۀھست

  . باز تابنده می شودء درصد باقی ماندهً آن به فضا٣٠ در صد نور خورشيد را جذب می کند و ٧٠زمين  

  .  ثانيه است١٠ دقيقه و٩ت و  ساع۶و    شبانه روز٣۶۵مدت زمان حرکت انتقالی زمبن به دور خورشيد 

  .    ثانيه طول می کشد۴ دقيقه و۵۶ ساعت و ٢٣دوران کامل حرکت وضعی زمين 

 به زمين ، داينا سورھاو جانوران درشت ھيکل از )سنگ بزرگ(بر خورد يک شھاب   ميليون سال در اثر۶۵پيش از 

  .بين رفتند

  .ھشت متر از سطح بحر ارتفاع داردو و ھشت صد چھل  که ھشت ھزار. کوه اورست بلندترين نا ھمواری زمين است

  . در صد از مردم جھان ساکن قارهً آسيا ھستند۶٠ تقريباً 

  . پر تراکم ترين کشور جھان است»ماکائو«کشور 

  .ريزد ند و به زمين می ھوا به حدی سرداست که بخار دھن انسان در ھوا يخ می ز»سيبريا«در 

  . زمين سرازير می شودۀو به خشک   متر باال می آيد٧اگر يخ ھای قطب جنوب آب شود، سطح آبھای اقيانوس ھا 

  .زيا چھارمين کشور پر جمعيت دنيا بعد از چين، ھند و امريکا می باشدنياندو

  .کوھھای آلب در سال حدود يک سانتی متر بلند می شوند

  . ميليون کيلو متر مربع است۵١۵مساحت سطح زمين 

  . ستان بزرگترين کشورجھان است که به دريا و اوقيانوس راه نداردلومغ

  . در صد از گياھان در اوقيانوسھا رشد می کنند٨۵درحدود

  .ی وجود دارد که ھزاران سال است درآن باران نباريده است صحرائۀيلی منطقدر چ

  

  . آزادۀويکی پديا دانشنام: خذمأ

 


