
..رحلة الى مطعم لصنع البيتزا 

شوق البدل. أ: إعداد–مراجعة في درس املثلثات 

إيمان المحميد. أ: المديرة أنوار الجودر. أ: المديرة المساعدة  اف المنسقة  رفعترانده. أ: بإشر



استراتيجية 

الصف المقلوب

(التعلم الذاتي) 





.. هل تريدون أن نأخذ 

رحلةدرس



أنا الطاهية خديجة وسأكون 
...برفقتكم في الرحلة الى 

:دور خديجة 
قى إيهاب

ُ
ت



شروط الذهاب الى رحلة املطعم
(:فرح ناصر: مسؤولة القوانين)

.عدم ازعاج خديجة أثناء تنظيمها للرحلة-1
.اغالق املايك أثناء الشرح-2
عدم تناول األطعمة واملشروبات خالل -3

.الشرح
.عدم مقاطعة خديجة أثناء الشرح-4



خير ما نبدأ به الرحلة بدعاء صعود الباص
قى إيهاب: بالصوت الشجي )

ُ
(ت



(لنتعاون يًدا بيد لتحقيقها): أهداف الرحلة

(الطعاممنيو تصنيف )الهدف األول 

أن تصنف الطالبة 

 
ً
املثلثات وفقا

.ألضالعها وزواياها

الهدف الثاني             

(إعداد البيتزا)

وجد الطالبة 
ُ
أن ت

إحدى الزوايا 

.مااملجهولة في مثلث

(تناول البيتزا)الهدف الثالث 

ف الطالبة قانو 
َ
ن أن توظ

ث جمع قياسات زوايا املثل

اقع الحيا .ةفي مسائل من و

استراتيجية 

قائمة الطعام



 لزواياها
ً
تصنيف املثلثات وفقا

 ألضالعها وز 
ً
.واياهاأن تصنف الطالبة املثلثات وفقا



صنف املثلثات اآلتية في كل شكل باستعمال الزوايا : 1مثال 

مثلث قائم الزاوية: اإلجابة هي 

مثلث منفرج  الزاوية: اإلجابة هي 

 ألضالعها وز 
ً
.واياهاأن تصنف الطالبة املثلثات وفقا
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 ألضالعها 
ً
تصنيف املثلثات وفقا

 ألضالعها وز 
ً
.واياهاأن تصنف الطالبة املثلثات وفقا



صنف املثلثات اآلتية في كل شكل باستعمال األضالع: 2مثال 

مثلث مختلف األضالع: اإلجابة هي 

مثلث متطابق الضلعين: اإلجابة هي 

 ألضالعها وز 
ً
.واياهاأن تصنف الطالبة املثلثات وفقا
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(Quizzezباستعمال ) تقييم الهدف األول 

ال تضغطي على الروابط اال بعد):هام 
(السبرانياألمن –التأكد من مصدرها 

 ألضالعها وز 
ً
.واياهاأن تصنف الطالبة املثلثات وفقا
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:املساعدة التقنية
آية أيمن



(Quizzezباستعمال ) تقييم الهدف األول 

 ألضالعها وز 
ً
.واياهاأن تصنف الطالبة املثلثات وفقا



(Quizzezباستعمال ) تقييم الهدف األول 

 ألضالعها وز 
ً
.واياهاأن تصنف الطالبة املثلثات وفقا



(Quizzezباستعمال ) تقييم الهدف األول 

 ألضالعها وز 
ً
.واياهاأن تصنف الطالبة املثلثات وفقا



:أهداف الرحلة

(الطعاممنيو تصنيف )الهدف األول 

أن تصنف الطالبة 

 
ً
املثلثات وفقا

.ألضالعها وزواياها

الهدف الثاني             

(إعداد البيتزا)

وجد الطالبة 
ُ
أن ت

إحدى الزوايا 

.مااملجهولة في مثلث

(تناول البيتزا)الهدف الثالث 

ف الطالبة قانو 
َ
ن أن توظ

ث جمع قياسات زوايا املثل

اقع الحيا .ةفي مسائل من و

استراتيجية 

قائمة الطعام



مجموع قياسات الزوايا الداخلية
180للمثلث تساوي 

س

عص

استراتيجية 

عصف ذهني
وجد الطالبة إحدى الزوايا املجهولة في مثلث

ُ
.ماأن ت



:3مثال

عوض

بسط

أطرح

للطرفين92-إضافة 

:  املعلمة الصغيرة
سارة مصطفى

وجد الطالبة إحدى الزوايا املجهولة في مثلث
ُ
.ماأن ت

دقيقتان



( Formباستعمال) تقييم الهدف الثاني 

ال تضغطي على الروابط اال بعد):هام 
(السبرانياألمن –التأكد من مصدرها 

وجد الطالبة إحدى الزوايا املجهولة في مثلث
ُ
.ماأن ت
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:املساعدة التقنية
آية أيمن



أوجد قيمة س في املثلث املجاور :2تقييم 

ي مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمثلث تساو

180ْ 

 105ْ= س 

أكتب المعادلة 180ْ= س ْ +  45ْ+  30ْ

بسط 180ْ= س ْ +  75ْ

أطرح 75ْ- 180ْ= س 

للطرفين75-إضافة  75ْ– 180ْ= س ْ +   75ْ– 75ْ

:  املعلمة الصغيرة
سارة مصطفى

وجد الطالبة إحدى الزوايا املجهولة في مثلث
ُ
.ماأن ت

دقيقتان



:أهداف الرحلة

(الطعاممنيو تصنيف )الهدف األول 

أن تصنف الطالبة 

 
ً
املثلثات وفقا

.ألضالعها وزواياها

الهدف الثاني             

(إعداد البيتزا)

وجد الطالبة 
ُ
أن ت

إحدى الزوايا 

.مااملجهولة في مثلث

(تناول البيتزا)الهدف الثالث 

ف الطالبة قانو 
َ
ن أن توظ

ث جمع قياسات زوايا املثل

اقع الحيا .ةفي مسائل من و

استراتيجية 

قائمة الطعام



كي نستطيع أسألة3ولكن يجب أن نجتاز 
تناول البيتزا الشهية





لصورةما هو قياس الزاوية املجهولة في املثلث املوضح في ا:4مثال

ما اسم هذا املثلث ؟: 1س
مثلث برمودا-

أين يقع ؟: 2س
في غرب املحيط األطلس ي-

بم يشتهر ؟: 3س
هاختفاء السفن والطائرات التي تمر علي-

89

60

سْ 

:  املعلمة الصغيرة
سارة مصطفى

اقع الحي ف الطالبة قانون جمع قياسات زوايا املثلث في مسائل من و
َ
.اةأن توظ

دقيقتان



(السبورة الفنلنديةباستعمال) تقييم الهدف الثالث 

ال تضغطي على الروابط اال بعد):هام 
(السبرانياألمن –التأكد من مصدرها 

اقع الحي ف الطالبة قانون جمع قياسات زوايا املثلث في مسائل من و
َ
.اةأن توظ

دقيقتان

:املساعدة التقنية
آية أيمن



ما هو قياس الزاوية المجهولة في المثلث الموضح في الدراجة: 3تقييم 

31ْ 

اقع الحي ف الطالبة قانون جمع قياسات زوايا املثلث في مسائل من و
َ
.اةأن توظ



:أهداف الرحلة

(الطعاممنيو تصنيف )الهدف األول 

أن تصنف الطالبة 

 
ً
املثلثات وفقا

.ألضالعها وزواياها

الهدف الثاني             

(إعداد البيتزا)

وجد الطالبة 
ُ
أن ت

إحدى الزوايا 

.مااملجهولة في مثلث

(تناول البيتزا)الهدف الثالث 

ف الطالبة قانو 
َ
ن أن توظ

ث جمع قياسات زوايا املثل

اقع الحيا .ةفي مسائل من و

استراتيجية 

قائمة الطعام



تزاتفضلن بتناول البي



سؤال التحدي

ف كــ ؟90، 60، 30اذا كانت قياسات زوايا مثلث هي 
َ
فإن املثلث ُيصن

End123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960مثلث قائم الزاوية



(نوران أحمد)ورقة تفاعلية من إعداد الطالبة –النشاط الختامي 

End123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
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:املساعدة التقنية

آية أيمن

ال تضغطي على الروابط اال بعد):هام 
(السبرانياألمن –التأكد من مصدرها 



:شكر خاص للطاهيات الصغيرات 

آية أيمن: املساعدة التقنية -1
قى إيهاب: دور خديجة -2

ُ
ت

سارة مصطفى: املعلمة الصغيرة -3
فرح ناصر:مسؤولة القوانين -4

: ُمعدات املحتوى الرقمي -5
–)ثريا محمد)الفيديو

(نوران احمد)الورقة التفاعلية 
اسراء عبدهللا–مبين رفعت : داعمات الجات -6

ولجميع الطالبات املشاركات



مع السالمة


