
 نوتیاپ نابز هب یسیونهمانرب یسرد یهوزج یهصالخ

 اب یلو تسا رهاشده سؤال صورتبه دراوم زا یخرب .دوش نایب هصالخ صورتبه دوشیم حرطم سرد سالک رد هک یمهم ثحابم تسا هدش یعس هوزج نیا رد

 حیضوت دراوم رگید یاههدافتسا زا یخرب تسا نکمم . ... دیبایتسد خساپ هب دیناوتیم راحتیبه سؤال زا ،تسا شدهمطرح سالک رد دراوم نیا هکنیا هب هجوت

 هفاضا دراوم و دیریگب دای ار نآ سؤاالت و تسا شدهاشاره هوزج نیا رد هک یدراوم یمامت امش هک میراد راظتنا ام هک دینک هجوت .دشاب هدشن هراشا شدهداده

 ... تسا یزایتما

 

 نویسی ؟چرا برنامه .1

 پایتون ؟ نابز هب یسیونهمانربچرا  .2

  :ویراستار ای رگشیاریو .3

ی آن در برای نوشتن برنامه و همچنین ذخیره editorنویسی الزم است. ویرایشگر یا همان نویسی به هر زبانی یک ویرایشگر برای برنامهبرای برنامه

 .مینکیم هدافتسا ++notepad رگشیاریو زا نوتیاپ نابز هب یسیونهمانرب سرد رد مورداستفاده رگشیاریوگیرد. قرار می مورداستفادهکامپیوتر 

 

 :(نیشام نابز هب همانرب یکنندهتبدیل) رسفم .4

 رفص) 01نیست و باید تبدیل به زبان کامپیوتر شود. زبان کامپیوتر زبان باینری یا همان  فهمقابلتوسط شما در ویرایشگر برای کامپیوتر  شدهنوشتهی رنامهب

 ام یارب ام طسوت یباختنا یسیونهمانرب نابز درواقعدر ویرایشگر به زبان کامپیوتر نیازمند یک مفسر هستیم.  شدهنوشتهی است. برای تبدیل برنامه (کی و

  .مینک هدافتسا کی و رفص نابز نامه ای نیشام نابز هب دوخ یهمانرب لیدبت یارب نآ زا میناوتیم هک دراذگیم رایتخا رد رسفم کی



 

 

 تعریف متغیر: .5

 دیناوتیم ریغتم زا هدافتسا اب یسیونهمانرب رد ،دنکیم یرادهگن ار دوخ لیاسو روشک رد امش هکروطنامه ،دنامیم کشو کی دننام یسیونهمانرب نابز رد ریغتم

 ار یرگید دراوم رایسب و رارکت تاعفد دادعت و یضایر تایلمع دیناوتیم اهریغتم زا هدافتسا اب .دینک هریخذ ار دیراد مزال هک یدراوم ریاس و تاملک ،فورح ،دادعا

  .تسا یسیونهمانرب یلصا ناکرا زا یکی وزج ریغتم درواقع .دیهد ماجنا یسیونهمانرب رد

 ریز لودج رد هک طورهمان .دینکمقداردهی  ار ریغتم است کافی تنها .الزم نیست نوع متغیر را تعریف کنیم نویسیبرنامه ایهزباندر پایتون برخالف برخی 

  .تسا قرارگرفته 10 ربارب نآ رادقم و تسا شدهتعریف حیحص ددع عون زا a ریغتم هک ینعی a = 10 میسیونیم یتقو لاثم یارب .تسا مشاهدهقابل

 تابع تبدیل ی تعریفنحوه اینوع داده اینوع داده دیفر

1 integer 
عدد 
 صحیح

a = 10 

b = 12 
int() 

۲ Float 
عدد 

 اعشاری

a = 12.4 

b = 23.6 
float() 

۳ string رشته S = “salam” str() 

۴ list لیست 

a = [1,2,3,4] 

b = 

[“salam”,”hi”,”bye”] 
 



c = 

[1,2,”salam”,13.5] 

d = range(1,5) 

 

 رییغت زین هظفاح زا هناخ نآ رد شدهذخیره یهملک ای فرح ای ددع ریغتم رییغت اب و دش دهاوخ هداد صاصتخا ریغتم نآ هب هظفاح زا هناخ کی ریغتم کی فیرعت اب

 .دیریگب رظن رد ار ریز یهمانرب لاثم یارب .دنکیم

A = 10 

B = 12 

A = B + 4 

B = A + 14 

 هب هظفاح زا خانه یک ینعی .تسا قرارگرفته 10 ربارب نآ رادقم و تسا شدهتعریف حیحص ددع عون زا A ریغتم ادتبا ،تسا تروص نیا هب الاب یهمانرب حیضوت

 رظن رد 1۲ ربارب نآ رادقم و تسا شدهتعریف حیحص ددع عون زا B ریغتم مود طخ رد .تسا شدهذخیره هناخ نآ رد 10 ددع و تسا شدهداده صاصتخا A ریغتم

 موس طخ رد .تسا شدهذخیره هناخ نآ رد 1۲ ددع و تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار هظفاح زا هناگادج یهناخ کی زین B ریغتم A ریغتم دننامه .تسا شدهگرفته

 رد ار نآ لصاح و مینک باسح ار یواسم تسار فرط ادتبا دیاب هک تسا ینعم نیا هب میوشیم وربور طخ نیا اب یتقو A = B + 4 تسا شدهنوشته همانرب زا

 ربارب ار A ریغتم هک تسا ینعم نیا هب طخ نیا درنهایت سپ .تسا 16 نامه ای 4 + 12 ربارب یواسم تسار تمس لصاح تلاح نیا رد .میهد رارق A ریغتم

 نیا B = A + 14 تسا شدهنوشته همانرب مراهچ طخ .تفرگ دهاوخ رارق نآ جایبه 16 ددع و دوشیم فذح A یهظفاح یهناخ زا 10 ددع و میاهدرک 16

 ۳0 ربارب 1۴ اب نآ عمج و دوب 16 ددع A یهناخ رد .میهد رارق B ریغتم رد ار لصاح دعب و مینک هبساحم ار تسار فرط ادتبا دیاب موس طخ دننام زین طخ

 ۳0 مینک پاچ ار B رگا و دش میهاوخ وربور 16 اب مینک تنیرپ ار A ریغتم تاروتسد بعدازاین رگا .تشاد میهاوخ ار ۳0 ددع B ریغتم رد تدرنهای و دش دهاوخ

 .دوب دهاوخ

 تعریف تابع: .6

خروجی مشخصی دارد. ورودی و  درنهایتدهند و ها انجام میکند و یکسری عملیات بر روی ورودیای است که ورودی دریافت میتابع مانند یک جعبه

 شود. خروجی تابع در تابع تعریف می

 

امکان تعریف توابع است.  شدهتعریفاز ابتدا در پایتون  inputیا تابع  print. برای مثال تابع اختیارداریمدر  شدهتعریفدر پایتون یکسری توابع از پیش 

 جدید نیز در پایتون وجود دارد که در جلسات آینده به آن اشاره خواهد شد.

 خروجی ورودی تابع



 نیا عبات یاهیدورو سپ .میسرب رایخ غود بآ هب ات مینک هدافتسا ارب، ماست، خیار و سایر موارد الزم برای مثال برای درست کردن آب دوغ خیار، باید آ

 دیسر میهاوخ خیار دوغ آب ذیذل یاذغ هب راوشد رایسب یزپشآ تایلمع ماجنا زا دعب .دوب دهاوخ یزبس و ودرگ ،شمشک ،رایخ ،تسام ،بآ یناتسبات ذیذل یاذغ

 . دوب رایخ غود بآ ندرک تسرد تایلمع ام عبات لاثم نیا رد درواقع .تسا عبات یجورخ هک

 :printتعریف تابع  .7

 شود. ی خروجی استفاده میبرای نمایش یک عبارت، عدد یا متغیر در صفحه printتابع 

print (“salam”) 

print (12) 

a = 16 

print (a) 

شود. و در خط چهارم چاپ می 1۲شود. در خط دوم عدد در خروجی چاپ می salamباال مشخص است، در اولین خط عبارت  هایمثالکه در  طورهمان

 است. 16عدد  درواقعکند که است را چاپ می شدهذخیره aبرنامه آنچه در متغیر 

 :()inputتعریف تابع  .8

 ریز لاثم دننامه دیاب مینک تفایرد ربراک زا ددع کی میهاوخب رگا لاثم یارب .دریگیم رارق مورداستفاده ربراک زا هملک ای فرح ،ددع نتفرگ یارب input عبات

 .مینک لمع

A = int(input(‘insert number: ’)) 

 میهاوخب هکنیا یارب .دنادرگیمرب (string) هتشر یجورخ فرضپیش صورتبه ()input عبات .میدرک هدافتسا زین ()int عبات زا همانرب زا طخ نیا رد درواقع

  .مینک هدافتسا عبات نیا زا دیاب مینک لیدبت ددع هب ار تسا هدرک دراو ربراک آنچه

  :()int عبات فیرعت .9

 .دریگیم رارق مورداستفاده حیحص ددع هب یدورو لیدبت یارب

 :()float عبات فیرعت .10

 .گیردمی قرار مورداستفاده یراشعا عدد به ورودی تبدیل برای

 :()str عبات فیرعت .11

 .گیردمی قرار مورداستفاده (هملک) فورح یهتشر به ورودی تبدیل برای

 

 

 

 



 تعریف الگوریتم: .12

 راداریم خام مواد هاینک فرض با( موردنظر عمل) کنیم درست آبگوشت بخواهیم اگر مثالً. دهندمی توضیح آشپزی دستور به تشبیه با معموالً را الگوریتم مفهوم

 معموالً هاالگوریتم البته. برسیم( پایانی حالت) آماده آبگوشت به تا( هادستورالعمل) کنیم طی آشپزی دستور طبق باید را مشخصی مراحل( اولیه حالت)

 .هستند این از ترپیچیده

 برد دیهاوخب امش دینک ضرف .تسا رب شیشه مرباباز کردن د لاثم دوشیم هدافتسا رتویپماک مهف نازیم ندرک صخشم یارب والگوریتم  زا هک یرگید لاثم

 امش !! تسین طوریاین ریخ یلو ! مینکیم زاب ار ابرم یهشیش برد بخ هک دییوگب دیاش ؟دیهدیم ماجنا ار یلحارم هچ کار این یارب .بازکنید ار ابرم یهشیش

 ءزج ود زا ابرم یهشیش هک دینک صخشم دیاب دعب و دینک فیرعت ار ابرم یهشیش دیاب ازآنپس .دینک فیرعت ار تسار و پچ تسد دیاب ادتبا رتویپماک یارب

 ار تسار تسد دعب و هتفرگ مکحم ار هشیش پچ تسد اب و دیهد تکرح هشیش تمس هب و دیربب الاب ار پچ تسد دیاب دعب .تسا شدهتشکیل برد و هشیش

 تکتک دیاب همانرب نتشون یارب امش دهدیم ناشن لاثم نیا .دوش زاب کهوقتی ات و دینادرگب برد شدن باز تهج هب دعب و هتفرگ ار ابرم برد و دیربب الاب

 .دیهد حیضوت ار همانرب یهجیتن هب ندیسر یارب دوخ لحهار گامبهگام دعب و دینک فیرعت ادتبا رتویپماک یارب ار اهناملا ای رصانع

 :دو عدد کردنجمعالگوریتم  لاثم

 شروع .1

 aعدد اول را دریافت کن =  .۲

 bعدد دوم را دریافت کن =  .۳

 a + bعدد اول و دوم را جمع کن =  .۴

 print (a+b)حاصل را چاپ کن  .5

 پایان .6

 ؟ میانگین دو عددی الگوریتم محاسبه لاثم

 ؟ عدد nی میانگین الگوریتم محاسبه

  



 :(یطرش روتسد لوا شخب) ددع سدح یهمانرب .13

 سدح ار ددع نآ میهاوخب ربراک زا و هدرک فیرعت ار A = 5 ریغتم لاثم یارب .میهد رارق نآ رد ار یددع و مینک فیرعت ریغتم کی میهاوخیم شخب نیا رد

 ددع اب ربارب تسا هدرک دراو ربراک هک یددع میمهفب هکنیا یارب .تسا هدش هدنزاب دنزب سدح هابتشا رگا و تسا شدهبرنده دز سدح تسرد ربراک رگا و دنزب

 .دوب دهاوخ استفادهقابل ریز صورتبه طرش یروتسد .مینک هدافتسا طرش ای if روتسد زا دیاب ریخ ای تسه میاهدرک فیرعت ام هک یریغتم

A = 5 

B = int(input(‘insert number = ’) 

if ( A == B): 

 print(“you win”) 

else: 

 print(“you lose”) 

print(“Game over”) 

 لکش .تسا یهارود کی دننام یسیونهمانرب رد if روتسد .دوب ام موردنظر هک تسه یهیلوا ددع سدح یهمانرب نامه تسا شدهنوشته الاب رد هک یاهمانرب

 .تسا مشاهدهقابل ریز رد الاب یبرنامه

 



 :(هناخباتک مود شخب) ددع سدح یهمانرب .14

 ییاههناخباتک ضرفشیپ صورتبه یسیونهمانرب یاهنابز رد .مینک فیرعت یفداصت صورتبه ار دنزب سدح دیاب ربراک هک یددع میهاوخیم شخب نیا رد

 اههناخباتک نیا زا یکی .مینک هدافتسا دوخ یهمانرب نتشون یارب اههناخباتک نیا زا میناوتیم هک تسا ایجادشده یسیونهمانرب نابز ناگدنهدهعسوت طسوت

random روتسد زا هدافتسا اب .تسه import مان هب عبات کی یاراد هناخباتک نیا .مینک هفاضا دوخ یهمانرب هب ار نآ لخاد عباوت و هناخباتک نیا میناوتیم 

randint یهناخباتک هدافتسا اب یهمانرب رد .گرداندبازمی ار مینکیم فیرعت عبات رد هک یاهزاب ود نیب یفداصت حیحص ددع هک تسه random عبات و 

randint دوش فیرعت یفداصت صورتبه دنزب سدح دیاب ربراک هک یددع هک مینک یراک میتسناوت. 

import random 

A = random.randint(1,10) 

B = int(input(‘insert number = ’) 

if ( A == B): 

 print(“you win”) 

else: 

 print(“you lose”) 

print(“Game over”) 

 

  



 :(رارکت یهقلح) ددع سدح یهمانرب .15

یم ار ناکما نیا هقلح .مینک هدافتسا while یهقلح زا دیاب دروم نیا یارب .دشاب هتشاد ار ددع باریک زا شیب سدح ناکما ربراک میهاوخیم شخب نیا رد

  .مینک رارکت ار همانرب زا تمسق کی میناوتب هک دهد

 .درک میهاوخ یسررب ار هقلح زا لاثم کی میزادرپب ددع سدح یهمانرب هب هکنیا زا لبق

 هک دنامیم نادیم کی دننام هقلح .دش هراشا سالک رد اهراب هک طورهمان .تسا شدهنوشته while یهقلح زا هدافتسا اب تسا باالآمده سکع رد هک یاهمانرب

 ات لاثم نیا .دش میهاوخن جراخ نادیم زا دشاب رارقرب طرش هک ینامز ات و میوشیم نادیم دراو دشاب رارقرب طرش رگا و میراد طرش کی نادیم هب دورو یارب

 جراخ هقلح نامه ای نادیم زا دنک دراو ار no جزبه یرگید یدورو ره بعدازآن و دسرب دصقم هب ات درک دهاوخ ادیپ همادا ،دیسیونب ار no  خساپ ربراک کهوقتی

 .دش دهاوخ

 

 

 

 



  :10 ات 1 دادعا پاچ لاثم

A = 10 

while(A > 0): 

 print(A) 

 A = A – 1 

Print(“Game Over”) 

 .دوشیم پاچ یجورخ رد 10 ات 1 دادعا .تسا شدهنوشته الاب رد نآ دک هک یاهمانرب رد

 :n ات 1 دادعا عمج لاثم

  .مینک تفایرد ربراک زا ار n ددع دیاب نینچمه .مینک هدافتسا دادعا عمج یارب یکمک ریغتم کی زا دیاب n ات 1 دادعا عمج یارب

N = int(input()) 

S = 0 

while(N > 0): 

 S = S + N 

 N = N – 1 

print(S) 

print(“Game Over”) 

 ... دش حرطم سالک رد زین همانرب نیا رگید یاهتلاح .میسیونب ار همانرب ریز صورتبه دیاب سدح رارکت ناکما یارب .ددع سدح یهمانرب هب میسریم لاح

import random 

A = random.randint(1,10) 

B = -1 

While(A != B): 

B = int(input(‘insert number = ’) 

if ( A == B): 

  print(“you win”)  

else: 

  print(“you lose”) 

print(“Game over”) 

 



 :for رارکت یهقلح .16

 راک رد for یهقلح یاهدربراک زا یکی .تسا توافتم نآ راتشون عون و دراد یتوافتم یاهدربراک هک توافت نیا اب تسه  while یهقلح دننامه  for یهقلح

  .تسه تسیل اب

 :for یهقلح اب 10 ات 1 دادعا پاچ لاثم

for i in range(1,10): 

 print(i) 

  :for یهقلح اب 10 ات 1 دادعا عمج لاثم

S = 0 

for i in range(1,10): 

 S = S + i 

print(S) 

 

 


