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أﻛﺑـر
درس ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟم

"لنعيش ،علينا أن نعيش حياة مستدامة ،إال أن خيارات نمط الحياة قد تكون محيرة ومعقدة! أي
الخيارات لها أكبر األثر على كوكبنا؟ وأيها ال يخلف أثراً؟ ليست هناك إجابة واحدة ،ولكن من
خالل استكشاف األسئلة سنصل إلى إجابة شافية" .

الموضوع

تريل فينس كولشان
معلمة ،أكاديمية رافلز العالمية ،دبي

فهم المعيشة المستدامة

الدراسات االجتماعية والجغرافيا والعلوم

•اطبع نسخة من كلمات األغنية لكل طالب

نتائج التعلم

•اطبع أو اعرض الرسم البياني للبصمة البيئية

•لشرح مفهوم االستدامة

•اطبع نسخا ً كافية من الحزم المكونة من القصص األربعة

•لتقييم مختلف خيارات أنماط الحياة من أجل االستدامة باستخدام
آلة حاسبة للبصمة البيئية على اإلنترنت وتحويلها إلى بيانات من
واقع الحياة

•مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المحمول أو اللوحي لتمكين
الطالب من الوصول إلى اآللة الحاسبة للبصمة البيئية .إذا لم
يكن ذلك ممكناً ،اطبع األسئلة لتحديد حجم البصمة.

•لتحديد اإلجراءات التي يمكن للطالب اتخاذها لجعل نمط حياتهم
أكثر استدامة

اإلعداد
•المعرفة المسبقة :يجب أن يكون الطالب على دراية بمفهوم
القياس ،واستخدام الوحدات ،ومقارنة القيم باستخدام الرسم البياني

•تفقد حزم القصص واآللة الحاسبة للبصمة للتأكد من أن حزمة
القصة تالئم اآللة الحاسبة التي اخترتها.
•جهّز قصة عن طالب في مدرستك على غرار القصص األخرى
المعروضة هنا

الوقت اإلجمالي:

60
دقيقة

الفئة العمرية:

14-11
عامًا

•قم بالدخول إلى أو تنزيل األغنية المصورة على جهاز كمبيوتر أو
هاتف جوال .إذا لم يكن ذلك ممكناً ،اطبع أو اعرض كلمات األغنية
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أﻛﺑـر
درس ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟم

فهم المعيشة المستدامة | ص2

يعتبر "أكبر درس في العالم" مشروعا ً تعليميا ً تعاونيا ً لدعم إعالن األمم المتحدة لألهداف العالمية للتنمية المستدامة .كما يعد المشروع دليالً حيًا على أهمية الهدف
العالمي رقم " 17الشراكة لتحقيق األهداف" ،ولم يكن من الممكن تنفيذه إال بمساعدة جميع شركائنا الذين يعملون معنا ومع بعضهم البعض.

شكرً ا للفريق المؤسِّس:

ساهم في المشروع:

توزيع:

وشكر خاص لجميع من عملوا معنا في شتى أنحاء العالم:
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مقدمة وأغنية مصورة
وزع نسخة ورقية من كلمات األغنية (الملحق  )1واطلب من الطالب اإلشارة إلى /وضع خط تحت أي كلمة لها عالقة بالبيئة أو االستدامة بينما
يقومون بمشاهدة أو اإلنصات إلى أغنية "السيارة الكهربائية" لفريق  .They Might Be Giantsالرابطhttps://www.youtube.com/ :
)3:45( watch?v=4BPU5mKipNo

5

دقائق

قائمة الكلمات الدالة :تغيير ،أخضر ،سيارة كهربائية ،ماكينة ،ديزل ،بنزين ،اركب معي
اسأل الطالب "ما موضوع األغنية؟"

التمايز والبدائل
أو بدالً من ذلك ،يمكن أن تطلب من الطالب اإلشارة إلى أي كلمات أو عبارات يشعرون أنها ذات أهمية خاصة في شرح رسالة األغنية.
قد تحتاج إلى تشغيل األغنية مرتين.

نشاط للتعلم

5

دقائق

اعرض قائمة بالكلمات والرموز مثل أخضر ،بيئي ،عضوي ،إعادة تدوير ،رمز أسهم إعادة التدوير ،واسأل الطالب عن العامل المشترك بين الرموز،
وعن خصائص هذه الكلمات والرموز.
اذكر مقدمة األغنية ،وقُد الطالب نحو كلمة "مستدامة" كمرادف واكتبها على السبورة.
اعرض التعريف التالي لالستدامة واطلب من كل طالبين مناقشة معناها قبل تلقي بعض اآلراء:
"التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة" .تقرير برونتالند.1987 ،
انظر الملحق  :2نصائح إضافية لتعريف االستدامة لألطفال .الستخدامها لطرح أفكار إذا لزم األمر.

مناقشة جماعية
المناقشات المفتوحة أو في مجموعات صغيرة:

10
دقائق

•هل تعتقد أن حياتك أنت نفسك مستدامة؟ كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت حياتك مستدامة؟
•كيف يمكننا أن نقارن أنماط الحياة؟ كيف تقارن نمط حياتك بنمط حياة طالب في بلد آخر؟ (استخدم مثاالً ذا صلة كمقارنة نمط حياتك بنمط حياة ابن
عمك/صديقك في بلد آخر).
نريد من الطالب قياس/مقارنة كل شيء! الوصول بهم إلى مفهوم "البصمة البيئية" باعتبارها وحدة لقياس أنماط الحياة المختلفة والمقارنة بينها .تسمح لنا
بصمتنا البيئية بحساب مقدار الضغط الذي يفرضه نمط حياتنا على هذا الكوكب.
انظر الملحق  3لرسم توضيحي بصري.
قدّم قياسا ً "للمحاسبة البيئية"  -نحن ال نقارن الدرهم إلى الدوالر إلى الروبية ،وإنما نحوّ ل كل شيء إلى عملة واحدة للمقارنة .البصمات البيئية تحول خيارات
نمط الحياة  -ما نقوم به يوميا ً  -إلى مساحة األرض الالزمة الستدامتها.
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نشاط للتعلم
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•الهدف :حساب ومقارنة البصمات البيئية
•إنشاء المجموعات :قسّم الطالب إلى مجموعات من  4-2أفراد من ذوي القدرات المختلفة( .تحتاج كل مجموعة إلى جهاز كمبيوتر محمول أو لوحي
متصل باإلنترنت).
•الموجزّ :
وزع على كل مجموعة قصة واحدة عن طالب في بلد مختلف (انظر الملحق  .)4يجب على كل مجموعة قراءة القصة والعثور على أدلة
ومعلومات لحساب البصمة البيئية للشخصية في القصة باستخدام اآللة الحاسبة للبصمة الشخصية (انظر الرابط أدناه) .قد تستخدم بعض المجموعات
حزمة القصة نفسها .إذا كنت قد أعددت قصة عن طالب في مدرستك ،الرجاء إدراجها هنا.
امنح الطالب بعض الوقت لالطالع على حزمة القصة (الملحق .)4
•حزمة القصة  -جيمس
•حزمة القصة  -لورينا
•حزمة القصة  -أدريان
•حزمة القصة  -سوريا
•قصتك التي أعددتها مسبقا ً عن طالب من مدرستك.
اعرض على الطالب موقع اآللة الحاسبة للبصمة البيئية ( )www.footprintnetwork.orgأوالً على سبيل االستعراض ثم تأكد من أن كل مجموعة
تبدأ بتشغيل اآللة الحاسبة على البلد الصحيح واإلصدار المناسب للقصة التي يدرسونها.

التمايز والبدائل
بدالً من استخدام اآللة الحاسبة على اإلنترنت ،اطلب من الطالب اإلجابة على صفحة األسئلة (الملحق  .)5يمكن القيام بذلك في مجموعات مع حزم
القصص أو بشكل فردي.

نشاط للتعلم
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وبعد انتهاء الطالب من الحساب ،اطلب من كل مجموعة وضع قيمة البصمة البيئية لشخصية القصة التي درستها في الرسم البياني الجماعي على
السبورة (أو في جدول) لمقارنة جميع أنماط حياة الشخصيات.
بعد انتهاء جميع الطالب ،اطلب من كل مجموعة أن توجز نمط حياة شخصيتها (يمكنك أن تضع حداً لذلك مقداره  30ثانية أو عشر كلمات ،على سبيل
المثال) ،وأن تقدم قيمة البصمة البيئية إلى الصف.

التمايز والبدائل
ويستطيع الطالب األكبر سنا ً أو األكثر مهارة حساب البصمة لعدة شخصيات.
ويستطيع الطالب الذين ينتهون من مهمتهم بسرعة تحليل أي جوانب من البصمة هي األكبر ،ثم تغيير القصة بحيث تعيش الشخصية على نحو أكثر استدامة.
راجع قسم نتائج آلة حساب البصمة الشخصية.
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مناقشة
ناقش االختالفات في بصمات الشخصيات .أي الشخصيات تتبع نمط حياة مستدام؟ (البصمة البيئية التي تحتاج إلى أقل من كوكب واحد).

10
دقائق

ما هو التغيير األهم في نمط الحياة الذي يمكننا القيام به لنكون أكثر استدامة؟ تناول كميات أقل من اللحوم؟ استهالك كميات أقل من الطاقة؟ قيادة
السيارات الكهربائية؟ وماذا أيضاً؟
ما هو السبب الذي حمل الطالب على اتخاذ قرار بشأن تغيير نمط حياة معين؟

التمايز والبدائل
يمكن للطالب أيضا ً كتابة وصف لما يظهره الرسم البياني ،مع اقتباس البيانات ،والحديث عن االتجاهات العامة وأي انحراف عنها.
أو بدالً من ذلك ،يمكنك أن تطلب من الطالب سرد كافة التغييرات الممكنة في أنماط الحياة والتي من شأنها أن تحد من البصمة البيئية.

10
دقائق

أسئلة للطالب
اطلب من الطالب مناقشة األسئلة التالية:
ما الذي أدهشك في هذه المقارنات وحسابات البصمة البيئية؟

التمايز والبدائل
وبالنسبة للطالب األكثر مهارة ،يمكنك أن تسألهم ما هي في رأيهم حدود قدرات اآللة الحاسبة

اتخذ إجرا ًء لتحقيق األهداف العالمية

بصفتك معلما ً لديك القدرة على توجيه طاقات الطالب اإليجابية ومساعدتهم على
االعتقاد بأنهم ليسوا عاجزين ،وأن التغيير ممكن ،وأنه يمكنهم دفع عجلة التغيير.

التحدي المدرسي "أنا أستطيع" باستخدام مبدأ "التصميم من أجل التغيير" ،يدعو
األطفال التخاذ إجراءات ،وإحداث التغيير بأنفسهم ومشاركته مع األطفال في شتى
أنحاء العالم.

قم بزيارة  www.dfcworld.comللبدء.
لتنزيل مجموعة دروس "التصميم من أجل التغيير" أو مجموعة نصائح بسيطة للشباب
لكي يتخذوا إجراءات بأنفسهم الرجاء زيارة
www.globalgoals.org/worldslargestlesson

الموارد
شبكة البصمة العالمية هي مؤسسة بحثية دولية تعمل على تعزيز اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسيات المستنيرة والمستدامة في عالم محدود
الموارد .وبالتعاون مع شركائها ،تقوم شبكة البصمة العالمية بتنسيق األبحاث وتطوير المعايير المنهجية وتزويد صناع القرار بقائمة من
األدوات لمساعدة االقتصاد اإلنساني على االستمرار في نطاق الحدود اإليكولوجية لكوكب األرض .كما نتعاون مع الحكومات المحلية والوطنية
والمستثمرين وقادة الرأي لضمان حياة كريمة لكل البشر في نطاق موارد كوكب واحد.
www.footprintnetwork.org
قراءات عامة للمعلم حول البصمة اإليكولوجية:
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/basics_introduction/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_eoverview/
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الملحق 1

كلمات أغنية السيارة الكهربائية

لفريق They Might Be Giants
السيارة الكهربائية
على الطرق المعتمة
كي نغيّر الخاتمة
نعيد كتابة البداية
السيارة الكهربائية
ما تزال بحلة زاهية
السيارة الكهربائية
على المرج األخضر
تخيّل منعطف
تخيّل حلم
السيارة الكهربائية
الماكينة الجديدة

فال ديزل وال بخار وال بنزين
لنخرج في نزهة بالسيارة الكهربائية
السعادة تكمن في السيارة الكهربائية
بل يمكنك أن تقود السيارة الكهربائية
هال تأتي معي؟
هيا اركب معي
لنخرج في نزهة بالسيارة الكهربائية
إلى الجانب الغربي بالسيارة الكهربائية
وكيف نرفض السيارة الكهربائية؟
هال تأتي معي؟
هيا اركب معي

لنخرج في نزهة بالسيارة الكهربائية
إلى الجانب الغربي بالسيارة الكهربائية
وكيف نرفض السيارة الكهربائية؟
هال تأتي معي؟
هيا اركب معي
السيارة الكهربائية
من جانب الشجر
تدوس على الحجر
وتمر بالبحر
السيارة الكهربائية
سيري بهدوء أيتها السيارة الكهربائية
على الطرق المعتمة
كي نغير الخاتمة
نعيد كتابة البداية
السيارة الكهربائية
ما تزال بحلة زاهية
لنخرج في نزهة بالسيارة الكهربائية
إلى الجانب الغربي بالسيارة الكهربائية
وكيف نرفض السيارة الكهربائية؟
هال تأتي معي؟
هيا اركب معي
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الملحق 2

نصائح لوصف االستدامة لألطفال
"االستدامة هي حالة اقتصادية حيث يمكن تلبية احتياجات البشر والتجارة استناداً إلى البيئة دون الحد من قدرة البيئة على سد حاجة األجيال القادمة.
ويمكن أيضا ً التعبير عنها بعبارة بسيطة وهي القاعدة االقتصادية الذهبية لالقتصاد التصالحي :اترك العالم بحالة أفضل مما وجدته عليها ،ال تأخذ
أكثر مما تحتاج ،حاول عدم إلحاق الضرر بالحياة أو البيئة ،وأصلح ما أفسدته".
بول هوكين إيكولوجيا التجارة
فيما يلي بعض التعاريف التي طرحها األطفال عندما ُ
طلب منهم وصف معنى االستدامة لهم:

•شيء ما يستمر لفترة طويلة ،وربما إلى األبد
•كالدائرة ،تدور وكل شيء يُعاد استخدامه
•رعاية كوكب األرض ومخلوقاته
•شيء جيد للجميع
•أن نحب ونرعى كوكبنا واآلخرين
•أن نتقاسم ما لدينا مع اآلخرين وأال نأخذ أكثر من حصّتنا
•التفكير في ما تحتاجه بدالً من أخذ ما تريده
•جعل العالم مكانا ً أفضل للمستقبل
•وضع قواعد يمكننا جميعا ً اتباعها
•رعاية الهواء والماء واألرض ومن يعيش عليها
•شيء ما يؤدي إلى اآلخر ثم إلى ما يليه .لنجعل السلسلة جيدة.
•االستدامة ال تعني مجرد تنظيف غرفتك الخاصة ،وإنما ترتيب غرفة أكبر يمتلكها الجميع!
www.googolpower.com
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http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/

ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ

ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ

أﻛﺑـر
درس ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟم
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جيمس
العمر13 :
الدولة :الواليات المتحدة
مرحباً ،اسمي جيمس .عمري  13سنة وأنا في الصف السابع .أعيش مع أسرتي :أمي وأبي
وشقيقتي الصغرى وأخي األكبر في والية فلوريدا بالواليات المتحدة .نحن نعيش في منزل مكون
من  5غرف نوم (حوالي  3500قدم مربع به مياه وكهرباء) بالقرب من مدينة ميامي .كل من
والدي يعمالن خالل النهار بينما أذهب أنا وإخوتي إلى المدرسة .والدي مهندس وأمي ممرضة.
كل ليلة ،بعد أن نعود إلى المنزل من المدرسة أو العمل ،يعد والداي لنا طعام العشاء .عادة ما يكون
لدينا نوع من األسماك أو اللحوم كل ليلة مع بعض األطباق الجانبية (سلطة ،فواكه ،خضروات،
بطاطا ،إلخ) .في بعض األحيان يكون لدينا معكرونة .تستمتع أمي وأختي بشراء البقالة معا ً من
السوبر ماركت .وذلك هو المكان الذي نتوجه إليه للحصول على معظم طعامنا.
وألننا عائلة كبيرة ،لدينا أعمال منزلية نقوم بها يوميا ً في المنزل .من بينها إخراج القمامة (كيس
واحد يوميا ً في العادة) ،وغسل الصحون ،والكنس ،وغسل المالبس.
يمتلك كل من والدي سيارة يستخدمها للذهاب إلى العمل والعودة منه .وهما يقطعان نحو  60ميالً
في األسبوع ألنهما يصطحباني أيضا ً أنا وإخوتي لممارسة الرياضة .أنا أستقل الحافلة إلى المدرسة
مع إخوتي وبقية االطفال في الحي.
تهوى عائلتي السفر .نذهب مرة واحدة في السنة للتزلج في كولورادو (والمسافة تستغرق  4ساعات
بالطائرة) للهروب من حرارة الطقس في فلوريدا .نحن نحب قضاء الوقت معاً!

مصدر الصورةhttps://www.flickr.com/photos/chrishunkeler/8917825411/ :

ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ

ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ

أﻛﺑـر
درس ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟم
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لورينا
العمر8 :
البلد :البرازيل
مرحباً ،اسمي لورينا وأنا من بلدة صغيرة بالقرب من ساو باولو في البرازيل .أنا أعيش في منزل
متوسط الحجم مكون من أربع غرف مع والدي وأخي األصغر .جدّيّ يعيشان في آخر شارعنا .معظم
الكهرباء التي نستهلكها تأتي من الموارد المتجددة .نحن نستهلك حوالي  80كيلو واط ساعي شهرياً.
وجبتي المفضلة هي األسماك .وألننا نعيش بالقرب من الساحل ،تعد أمي األسماك كثيراً .ونتناول أيضا ً
أنواعا ً أخرى من اللحوم ولكن بمعدل أقل .أنا أحب األلبان (الحليب والبيض) أيضاً ،ولكننا ال نتناوله
إال بضع مرات في األسبوع .كل الطعام الذي نأكله يأتي من البرازيل .تقضي أمي الكثير من الوقت في
التسوق في السوبر ماركت لتشتري لنا المواد الغذائية الطازجة .الكثير من الفواكه والخضروات!
عائلتي ال تشتري أشيا ًء جديدة في كثير من األحيان .نشتري األشياء فقط عندما نكون حقا ً في حاجة
إليها .يحب والدي مطالعة الصحف لكنه ال يحصل عليها سوى مرة واحدة أو مرتين في األسبوع.
نقوم بإعادة تدوير كل ما نستطيع تقريباً.
أذهب إلى كل األماكن سيراً على األقدام .في الصباح ،أمشي إلى المدرسة مع أخي األصغر .وتسير أمي إلى عملها بينما يركب أبي الحافلة إلى
العمل .وال نستقل الطائرة إلى أي مكان إال حين نذهب لزيارة العائلة في برازيليا ،مرة كل بضع سنوات تقريباً.
عندما يكون لدي وقت فراغ ،أستمتع بقضاء الوقت مع أصدقائي
واألسرة .أحب زيارة الشاطئ وأذهب إلى السوبر ماركت مع أمي.

ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ

ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ

أﻛﺑـر
درس ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟم

فهم المعيشة المستدامة | ص11

الملحق 4

أدريان
العمر6 :
البلد :إيطاليا
اسمي أدريان وأنا من إيطاليا .أنا أعيش مع أمي وأبي وأخوي (أحدهما أكبر سناً،
واآلخر أصغر) في شقة من الطوب بُنيت بعد عام  .1980لدينا أربع غرف نوم،
واحدة لي واثنتان لكل واحد من أخواي ،وغرفة لوالدي .في فصل الشتاء ،ندفئ شقتنا
باستخدام الكهرباء ،ونضبط الحرارة عند حوالي  20درجة مئوية.
تحب عائلتي تناول كميات كبيرة من األسماك واللحوم ،نتناولها في العشاء كل ليلة
تقريبا .كما نأكل البيض والحليب ومنتجات األلبان في بعض األحيان .أستمتع أنا
وأمي بالذهاب الى السوبر ماركت ،لذا معظم الطعام الذي نأكله طازج ومزروع
محلياً .نستهلك الكمية نفسها التي يستهلكها معظم الناس في مدينتنا.
عاد ًة ما نذهب أنا وأخواي إلى المدرسة بالدراجات ،إال في فصل الشتاء عندما يكون
الطقس بارداً جداً (فيقلنا والداي) .عندما تذهب أسرتي كلها إلى مكان ما معاً ،نستقل
سيارة من أحد أنظمة تقاسم السيارات (حوالي  3000كلم في السنة) ،أو نستقل وسائل
النقل العام (حوالي  80كم في السنة).
تهوى عائلتي السفر ،وعادة ما نخرج في إجازة مرة واحدة على األقل في السنة .نحب زيارة دول أخرى في أوروبا .البلد المفضل من بين ما
زرت هو فرنسا .نميل إلى أن نستقل السيارة أو القطار عندما نسافر.
ً
في عطلة نهاية األسبوع أسعد بقضاء الوقت مع أصدقائي وعائلتي .أستمتع أنا وأصدقائي باللعب معا والذهاب إلى الحديقة عندما يكون الطقس
جميالً .يحب أخواي لعب كرة القدم وغيرها من الرياضات.

مصدر الصورةhttps://www.flickr.com/photos/sleepyjeanie/6262137134/ :

ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ

ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ

أﻛﺑـر
درس ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟم
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سوريا
العمر11 :
البلد :الهند
اسمي سوريا وأنا من دلهي في الهند .أعيش في منزلي مع والدي وجدي .أنا طفل
وحيد .خالل األسبوع أذهب إلى المدرسة بينما يعمل والداي .والدتي أستاذة جامعية
ووالدي مبرمج كمبيوتر .لدينا كلب وقطة نربيهما بالمنزل.
نعيش في بيت متوسطالحجم في المدينة .الطقس يمكن أن يكون شديداً جداً في الهند.
الجو عاد ًة ما يكون حاراً جداً في دلهي ،لذا نادراً ما نحتاج إلى تدفئة المنزل ،ولكن
حين نفعل نستخدم الفحم.
نحن ال نأكل أي لحوم ونادراً ما نتناول منتجات األلبان .نأكل األرز والعدس والخضروات
في معظم األيام .طعامي المفضل هو كولفي ،وهي حلوى مجمدة تشبه اآليس كريم نوعا ً ما.
في عطالت نهاية األسبوع ،أو بعد انتهاء اليوم الدراسي ،أحب ممارسة الرياضة مع
أصدقائي .نشاطنا المفضل هو لعب كرة القدم والكريكت ،ولكني أستمتع أيضا ً بلعب
التنس مع والدي وجدي.
نحن ال نملك سيارة ولكننا غالبا ً ما نستقل سيارة أجرة للتن ّقل في أنحاء المدينة .وأحيانا نأخذ الحافلة أيضاًُ .تضطر والدتي في كثير من األحيان إلى
السفر لظروف عملها ،كما أننا نسافر جواً إلى مدن أو بلدان أخرى مرتين أو ثالث مرات في السنة .نخرج في عطلة كل عام ،غالبا ً إلى مناطق
أخرى من الهند ،ويكون ذلك بالقطار ولكن في بعض األحيان نفضل الطائرة.

مصدر الصورةhttps://www.flickr.com/photos/worldbank/3492484806/ :

ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ

ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ

أﻛﺑـر
درس ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟم
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