
 الفصل الثاني

 The Foos  لتعليم البرمجة للصغار  ة الفو لعب

تتميز لعبة الفو بسهولتها وجاذبيتها للصغار، حيث تبدأ بموسيقى مرحة وجذابة للوالد تشبه موسيقى األلعاب. تتميز 

 . (k-5)البيئة باحتوائها على فعاليات تمارين وتحديات للطفال الصغار حتى الصف الخامس 

 
 

مفاهيم البرمجة و من صف الروضة حتى الصف الخامس على تعلم  األطفال لعبة الفو للبرمجة تساعد

. في هذه اللعبة codeSpark كودسباركإن لعبة الف هي من إنتاج شركة لهم. الحاسوب بطريقة محببة 

 رطي)ش تمثل شخصيات عاديةفريدة التي شركة بتمثيل عمل الحاسوب بمجموعة من الكائنات الالقامت 

إن ممارسة تماما كما يعمل الحاسوب. ؛ نفذ املطلوب منهمن أجل أن يامر من التلميذ تلقى األو مثال( ي

 نطقيامل والتفكير  ،املشاكل حلالتمرن على  على األطفال يساعدالتفكير كمبرمج أو كعالم كومبيوتر 

 محددة. إعطاء تعليماتمن أجل  دقيقة لغة واستخدام، املتسلسل

إعطائها  فقط عند تعمل التي الكائنات تحديدفكرة  على الضوء يسلط ةفي لعبة الفو للبرمج األول  الدرس

( وهي the Police Fooبرمجة كائن الفو  الشرطي ) طريق عن الفكرة هذه تفعيليتم املناسبة.  التعليمات

 الدروس األولى للعبة الفو للبرمجة. في تظهر التي  األولى الشخصية الالعبة

  



 في اللعبة؟  Foosما هي قصة كائنات الفو 

. العلماء بواسطةا اكتشافه مت ومحبوبة لطيفة كائنات وشخصياتعلى أنها كائنات الفو في اللعبة  تظهر 

 الذكية، الهواتف ذلك في بما كمبيوترال جهاز داخلة تعيش صغير ذه الكائنات اله إنحسب اللعبة ف

 ة! املدرس في املوجودة وأجهزة الكمبيوترات والتابليت

كائنات الفو   لدى بعض. لماالع حول  عبرتو  شربتو  أكلتو  قذفتو  قفزتو  مش يت نأ ستطيعتFoo فو ال اتكائن

 التالية )من اليسار لليمين( هي:  Foos، كائنات الفوسبيل املثال علىا. نوعه منة فريدا تجعله خاصة قدرات

 
  الخلل والتقاط مطاردة يمكنه -الفو الشرطي 

 د  الفو شّي 
 
 ينسفها وأن صناديق يصنع أن يستطيع -امل

  ر أن أو يتقلص أن يستطيع -الفو النينجا  يكب 

 مختلفة جهات أربع في يمش ي أن يستطيع -الفضاء  الفو رائد 

 الطعام من كثيرة أنواع تحضير يستطيع -الطباخ  الفو 

 الفوض ى، فأحيانا يصنع عن "عطل" وخلل ويمثل قوة يعبر - البيضاء القرون ذو الفو األزرق 

 متوقع. غير بشكل يظهر األشياء وأحيانا يلقي ناوأحيا فوض ى

هذه ي أن يعطالب على الطط. فق به القيام منها يطلب بما تقومإن كائنات الفو هي كالحاسوب تماما 

 تقوم بمهامها املطلوبة.كي برمجتها لو تعليمات محددة الكائنات 

  



 في التطبيق منصات وبيئات العمل

هناك ف   The Foos بالنسبة لتطبيقأما  بيق معين ميزة تجعله مقبوال ومتوفرا للجميع.إن تعدد منصات وبيئات العمل لتط

 التطبيق:وتشغيل ها لتحميل املالئم من عدة منصات أو بيئات يستطيع املعلم اختيار 

 

  بيئة العمل اإلنترنتية للعبة الفو للبرمجة  االمكانية االولى Web Browser :  

 امام التالميذ:  في الصف لبيئة التعليمية واستعراضهاوفتح ا webمكن فتح صفحة ويب يالتالي، لرابط امن خالل 

http://thefoos.com/webgl / 

  العمل ألجهزة الـاالمكانية الثانية منصةiOS  النقالةIpad /Iphone : 

 نقالة:  ال iOSنظام الـجهزة على أالتطبيق تحميل رابط 

https://itunes.apple.com/app/id923441570# 

 

http://thefoos.com/webgl/
http://thefoos.com/webgl/
https://itunes.apple.com/app/id923441570


  نظام األندرويد العمل ألجهزة االمكانية الثالثة منصة(Android ) والـالنقالةTablets: 

 :Androidنظام الـعلى أجهزة التطبيق  تحميلرابط 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.codespark.thefoos 

 
 

 

 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.codespark.thefoos


 Webللبرمجة في بيئة لعبة الفو العمل في 

فإنها معروضة في مراحلها األولى في ي الويب (Hour of code)من املمكن البدء في تجربة هذه اللعبة من موقع ساعة برمجة 

  :   . رابط الصفحة هوwebصفحة إنترنيت ويب 

http://thefoos.com/hour-of-code/ 

 

 

 متطلبات الجيل للعمل في لعبة الفو

شروحا عن طريق حركات إرشادية سهلة الفهم من ة اللعبتوفر ذ لعبة الفو ال تتطلب أن يكون الطفل يعرف القراءة، إ

لعبة وفعالياتها بعدة لغات هذه النجد شروحا ل Hour of codeقبل األوالد حتى في سن الروضة. في موقع ساعة برمجة 

 املوجود في قسم اللغات األجنبية في أسفل الصفحة في موقع ساعة برمجة: ومنها اللغة العربية

http://thefoos.com/hour-of-code/ 

 

 

http://thefoos.com/hour-of-code/
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 Hour of codeلعبة من موقع الشرح مختصر للبدء في تجربة 

يكون العمل فيها متسلسال حسب املراحل. ال يمكن تجاوز مرحلة والتي عند تشغيل اللعبة تظهر أمامك الصفحة التالية 

 ( كما هو مبين في الشكل1، فاملرحلة املسموحة في البداية هي املرحلة رقم )حتى يتم إنهاء التي سبقتها. وعليه

 

 ملراحل لعبة الفو للبرمجة 1صفحة رقم  – 2صورة 

وهكذا دواليك.  3ثم  2املفتوح. إذا أتممنا واجتزنا هذه املرحلة بنجاح ننتقل إلى املرحلة  1لبداية التجربة نضرب على رقم 

 ء بسيط جدا من مهارات البرمجة تعيننا على اجتياز املرحلة وتجاوز املراحل التي تليها.في كل مرحلة يتم تعلم ش ي

 أقسام بيئة العمل في لعبة الفو للبرمجة:

 (3 )انظر صورةتظهر ثالثة أقسام لصفحة اللعب والبرمجة في لعبة الفو  3رة في صو 

 

 أقسام العمل الثالثة في صفحة لعبة الفو للبرمجة– 3صورة 

 يقفز( يمش ي، و : يحتوي على قطع ومربعات برمجية فيها صور متحركة تعبر عن عملها )قسم األدوات( 1)رقم 



 : هذا القسم معد لتركيب القطع وتكوين برنامج العملقسم البرنامج( 2رقم )

 .2: بعد الضرب على الرجل األخضر يبدأ بتنفيذ البرنامج املركب في قسم رقم قسم التنفيذ( 3رقم )

 العمل في بيئة لعبة الفو للبرمجة:

من ميزات العمل في بيئة لعبة الفو للبرمجة أنها تحرر الطالب من عناء حفظ املصطلحات أو الكلمات البرمجية أو قواعد 

ارس هكذا يم. وتتركه يباشر تنفيذ املهام والتحديات باستخدام املنطق من دون كل هذه املعيقات( Syntax)لغات البرمجة 

 طرح حلوال خوارزمية لكل مهمة تعترضه.بم التفكير الخوارزمي ويتعل

 كيفية مالئمة لعبة الفو لألطفال أمثلة ل

ركية حبعرض إرشادات ال يعرفون القراءة وال الكتابة وذلك الذين بتعليم البرمجة للطفال تنجح لعبة الفو للبرمجة 

 .. نضرب لذلك بعض األمثلةمرئية

 التالية. 4 صورةحلة األولى كما هو مبين في مثال: عندما نبدأ في املر 

 

 صفحة البرمجة في لعبة الفو – 4صورة 

م بها )هنا لقياليتعلم الطالب ما هي املهارة املطلوبة . فعن طريق حركة االصبع واليد بصورة مباشرة يبدأ الشرح واإلرشاد

يظهر إرشاد جديد  ة مربع الفو إلى قسم البرنامجالبرنامج(. بعد إزاحتركيب إزاحة مربع الفو من قسم األدوات إلى قسم 

ي( تنفيذ البرنامج )الكود البرمجبدأ بالرجل األخضر ينقر على الفو بعد ال الطالب على الرجل األخضر. لكي ينقر ( 5)صورة 

 .البرمجة قسمفي املوجود املركب 

 



 

 يذ البرنامجلتنفالرجل األخضر على الفو نقر اصبع يشير إلى الطالب لكي ي – 5صورة 

ند إنهاء ع .حركات بهلوانية محببة للوالد مليئة بالفرح والسعادةب ذالرجل األخضر وقت التنفييقوم لتسلية األطفال 

 (.6نجوم ذهبية تعبر عن مقدار النجاح )انظر األسهم في صورة بالدرجات بألوان و املهمة والنجاح بها يتم تسجيل 

 

 

 نقطة 75نجوم ذهبية و 3بالرقص وهز الرأس الجتيازه املرحلة وحصوله على  همايقفرحة الفو بالفوز و  – 6صورة 

 تعبر عن إمكانية إعادة املرحلة أو التقدم للتي تليها. اإلشارات 

 (7 .. )صورةرؤية املراحل التي تم انجازهاو  بعد حل عدة مراحل نستطيع العودة بالضرب على زر البيت 



 

 

 األخرى  املتبقيةنجازها و ي تم اتلخيص املراحل الت -7صورة 

  



 العمل في لعبة الفو للبرمجة على األجهزة النقالة

 

 صفحة افتتاحية لعبة الفو للبرمجة – 21صورة 

( 22. أنقر على ] + [ )صورة new profileعند تشغيل اللعبة تظهر صفحة تستطيع من خاللها فتح صفحة شخصية 

 (.23مزية واسم مناسب للصفحة الشخصية )صورة تظهر أمامك مقترحات لتتخذ منها صورة ر 

  
 فتح صفحة شخصية – 22صورة 

 
 اختيار صورة رمزية واسم مناسب لصفحة شخصية للطالب – 23صورة 



(. شخصية الفو في املرحلة 24مهمه الجتيازها )صورة  132نقطة وأمامه  500في املرحلة األولى يعطى للطالب رصيد أولي 

 و. األولى هي الشرطي ف

 

 شاشة االفتتاحية والخيارات للعبة الفو للبرمجة – 24صورة 

 تظهر صفحة لكل املهام متسلسلة من األسهل للصعب. 0/132بالنقر على أيقونة املهام 

 

 املهام التي أمام الطالب الجتيازها – 25صورة 

 (3وصورة  26يب العادية )صورة وهنا يتكرر املشهد كما ذكرنا سابقا بالنسبة للعمل في بيئة الويب في الحواس



 

 أقسام شاشة العمل والتنفيذ في لعبة الفو للبرمجة في األجهزة النقالة – 26صورة 

 

باإلضافة مليزات العمل في لعبة الفو للبرمجة التي ذكرت سابقا في البيئة اإلنترنتية، فإن العمل في لعبة الفو في األجهزة 

فاجئات كلما أنجز الطالب املهام بنقاط ودرجات عالية. ومن هذه الهدايا واملفاجئات النقالة مليئة بالهدايا وصناديق امل

 (.28و  27إضافة ألعاب للتسلية ال تحتاج لبرمجة بل اللعب فقط )صورة 

 

 4صندوق املفاجئات ينتظر الطالب بعد إنجازه مهمة رقم  – 27صورة 



 

 والحصول على لعبة للتسلية 4م فتح صندوق املفاجئات بعد انجاز مهمة رق – 28صورة 

 

وهكذا تمتاز لعبة الفو للبرمجة باملحفزات واألصوات املوسيقية الحماسية واملحببة للوالد يشعر بها الطالب وكأنها لعبة 

حقيقية، بل أمتع من اللعب العادية ألنه فوق احساسه بنشوة اجتياز املراحل إنه يعلم أنه هو الذي برمج الطريقة لهذا 

 ز.الفو 

 Fooما هو استوديو لعبة الفو؟ 

بناء مستويات لعبة الفيديو الخاصة بهم، ومشاركة  الطالب منلفو حيث يمكن لعبة ااستوديو الفو هو إضافة جديدة ل

 ولعبها مع أقرانهم. هذه املستويات مع االصدقاء،

إلعادة برمجة  puzzlesستويات األلغاز البرمجة التي تعلموها في إعادة في م ئتطبيق مباد الطالب منيمكن أستوديو الفو 

 الفو. أي كائن في استوديو 



 

 وبممارسة .األولى ملرةفو في اال استوديو طالب ال فتح عند التعليمي البرنامجتم تفعيل سي :التعليمي البرنامج صفحة هي هذه

 بإرشاد التعليمي رنامجالب سيقوممن ثم، . املنشورة املستويات وقسم الطالب قسم قفل فتح سيتم اللعب،طالب ال

 الفو. استوديو  في األدوات واستخدام لعبال بكيفية الطالب

 هذه هي صفحة الطالب

 

 هذه هي صفحة التصميم للغز جديد 



 
 وات تصميم وبرمجة حلول لغز آخردأبقية في الصفحة التالية نجد مثاال ل

 
الثاني نستعرض فيه ما هي أهم املهارات البرمجية  نكتفي بهذا القدر من االستعراض لهذه اللعبة وننتقل إلى القسم

 واملفاهيم التي تمنحها هذه لعبة الفو للبرمجة للطالب.

  



 املفاهيم الخوارزمية والبرمجية املصاحبة للعبة الفو للبرمجة

 

البرمجة من خالل اللعب. في هذا الصغار لعبة الفو للبرمجة هو تعليم األوالد من إن الهدف الرئيس ي 

من املمكن أن يكتسبها الطالب من التي الحاسوبية أهم املهارات البرمجية واملفاهيم م نستعرض القس

 .لعبة الفو للبرمجةخالل 

 العمل في بيئة لعبة الفو للبرمجة:

" األوالد يلعبون ويتعلمون البرمجة، واألمر الثاني املهم  !Kids play and learn to codeإن أساس الفكرة "

من و اشرة. مب مرئية تظهر أمام الطفلنتائجها بطريقة تجريبية و هيم البرمجة يحدث طبيعيا و مفاأن تعليم 

ية لبرمجعبارات اأنها تحرر الطالب من عناء حفظ املصطلحات أو ال ، كما ذكرنا،عبة الفو للبرمجةزايا لم

(Instructions و )العادية كذلك قواعد لغات البرمجة  من(Syntaxوتتركه يباشر تنفي ) إنجاز ذ املهام و

 ويتعلم التفكير الطالب وهكذا يمارس  .من دون كل هذه املعيقاتالسليم التحديات باستخدام املنطق 

  الخوارزمي ويطرح حلوال خوارزمية لكل مهمة تعترضه.

 نعرض هنا بعض املفاهيم البرمجية في لعبة الفو للبرمجة:

 Sequencingالتسلسل  -1

 Eventsاألحداث  -2

 Loopsالحلقات  -3

 Efficiencyالنجاعة  -4

 Endless Loopsالحلقات الالنهائية  -5

 Conditional Statements ة شروطمأوامر  -6

 Debuggingفحص وتصحيح البرامج  -7

 Algorithmsخوارزميات  -8

دروس متتابعة في كل درس العشرات من  10إن هذه املفاهيم واملبادئ معروضة في منهاج مطول يقع في 

 تي من شأنها أن تعمق املفاهيم البرمجية والخوارزمية املتنوعة. املهام البرمجية املسلية وال



من األمور املمتازة في هذه البيئة كثرة املراحل والهدايا واملنح التي يتلقاها الطالب الفائز كلما قام باملهام 

ن ال يشعرو أن التالميذ بزيادة الحماسة للتعلم. ومن األمور املهمة املطلوبة واجتاز املراحل. وهذا يساهم 

. رحاملفكاهة و بل يلعبون ويتحدون كأي لعبة مشوقة ملؤها ال ،أنهم يتعلمون مادة صعبة أو جامدةب

لجيل الطالب الصغار مالءمة هذه اللعبة البرمجية والتعلم يجري طبيعيا من خالل اللعب. هذا األمر يؤكد 

 .ي التعليمفنواحي التربوية والبداغوجية ومراعاتها لل والتالميذ في املدرسة

فيما يلي بعض األمثلة والنماذج لفعاليات ولدروس تهدف إلى إكساب الطالب مفاهيم ومهارات برمجية 

 أساسية من خالل لعبة الفو للبرمجة.

  


