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 يلؼية قٌ ثةٔزٓف

 هغة ثةٔزٓف 0  .1

اهجؾيصة  قةهٕة ا7قدٓى خدًٕؿ ثجقةؼة كدةثدْة قكؾاءخْة، فْوة اهدكوى، خقدػؼـ أفوٓب هغة ثؾيصة ّي
 قكةثوة هاليدؼاد.  يفدٓطة ا7طؼر قّي اهكةإَة

قخقدػؼـ ثشكن قافف يف اهكؼٔؼ يٌ ا7صةالة كجَةء  يدكؼدة االفدػؼايةة هغة يفقؾة خكدجؾ هغة ثةٔزٓف
ثةإلعةفة إهى  خؽجٕلةة اهٓٔت ا7كؾقفة قيف قًن اهٓاشْةة اهؾفٓيٕة اهجؾايس ا7قدلوة ثةفدػؼاـ

ى يف أداء ثكظ يٌ أشْؾ اهجؾايس ا7كؾقفة أق يف ثَةء ثؾايس يوظلة افدػؼايْة كوغة ثؾيصة ٍطٕة هودظك
 هْة. 

أك هغة قثشكن قةـ ًٔكٌ افدػؼاـ ثةٔزٓف هجؾيصة اهجؾايس اهجقٕؽة هوًجدؼإٌ، قإلٍصةز ا7شةرٔف اهغػًة ك
َُٔطض ا7جدؼؤقف يف يٕؼاف اهجؾيصة ثدكوى ّؽُ اهوغة ألٍْة يٌثؾيصٕة أغؾى يف ٍفـ اهٓكح  ثٌٕ  غةهجةل ية 

 أفؾع اهوغةة اهجؾيصٕة خكوًةل

 0 ٍشأة ثةٔزٓفيدى 

شةٔؼق ڤةف  ىلع ٔؼ ثأيقدؾداـ )WI C( يكْؼ اهؾٔةعٕةة ق ا7كوٓيةخٕة اهْٓهَؼك ٍشأة ثةٔزٓف يف
. كدجح ٍٓاة اهوغة 1661يف أقاغؾ اهزًةٍَٕةة يٌ اهلؾف ا7َطؾـ، قكةف أقؿ إقالف قَْة يف قةـ  رقفى
االفى "ثةٔزٓف" ىلع هغدِ خكجٕؾلا قٌ إقصةثِ ثِفؾَكة يقؾطٕة ّؿهٕة شْٕؾة رقفى  أؼوق ڤةف .في ثوغة

 .يٍٓدي ثةٔزٓف ، كةٍح خؽوق ىلع ٍفقْة االفىثؾٔؽةٍٕة يٌ

خدًٕؿ ثةٔزٓف ثًصدًكْة اهَشػ، كًة أف هْة اهكزٕؾ يٌ ا7كدجةة اهجؾيصٕة ذاة األغؾاض اهػةضة قاهدي 
اهدي خٓفؾ يصًٓقة يٌ اهٓؿةاف يٌ  ثةك شةٔى دجةثؾيصْة أشػةص يٌ يصدًف ّؽُ اهوغة، يزالل يك

 .قغٕؾُ يةك إس كٕٓ إؿ يزن كٓاقؼ اهجٕةٍةة قًٔكٌ هجةٔزٓف اهدكةين يف اهكؼٔؼ يٌ أٍٓاع .ثؾيصة األهكةب أشن
اهجؾيصة  ق اهجؾيصٕة شةٍجٕة اهدٓشِٕ ،اهدٓشِٕ اهكةاَي يدكؼدة يزن ثؾيصٕة ثةرادأًةة خؼقى ثةٔزٓف

هغةة اهجؾيصة  خقدػؼـ ثةٔزٓف قةدةل يزن اهكؼٔؼ يٌ .اهدَٓٔف اهؼَٔةيٕكي كًة خلؼـ .اهٓؿٕفٕة
كوغة ثؾيصة ٍطٕة. ثةٔزٓف هؼْٔة ًٍٓذث يفدٓج هودؽٓٔؾ، اهلةاى ىلع يصدًف ثةٔزٓف اهجؾيصي  اهؼَٔةيٕكٕة

هقي  قاهدي خظةفؾ ىلع خكؾٔف اهوغة يف اهدَفٕؽ ا7ؾشكي .يؤفقة ثؾيصٕةة ثةٔزٓف قا7ؼقٓـ أٔغةل يٌ
 .زٓفثةٔ
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 يةّي يًٕؿاة هغة ثةٔزٓف 0 .2

 

 ق شةفة خكؼ ثةٔزٓف هغة ثؾيصٕة فْوة ٍقجٕة ثة7لةرٍة يف ++C ثؾيصة يدكؼدة  اعةفة اهى اٍْة هغة
  )ثؾيصة يدكؼدة اهجؾادأى    (األًٍةط اهفكؾٔة

 اهجؾيصة  ثشكن كةين، كًة خؼقى ثةٔزٓف قاهجؾيصة ا7ْٕكوة اهجؾيصة كةإَة اهدٓشِ خؼقى
قاهكةاَةة   اهجؾيصة اهٓضفٕة ثًة يف ذهم قٌ ؼؾٔق)  قاهجؾيصة شةٍجٕة ا7َظى اهٓؿٕفٕة
 ((اهقظؾٔة اهؽؾؽ))  اهٓضفٕة

 اهدطًٕى  ًٔكَْة أٔغلة دقى اهكؼٔؼ يٌ األًٍةط اهفكؾٔة األغؾى قٌ ؼؾٔق االيدؼاداة، ثًة يف ذهم
 .قاهجؾيصة ا7َؽلٕة اهدطًٕى ثةهكلٓد ية يف ذهم قاهجؾيصة ا7َؽلٕة ثةهكلٓد
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 ؟PEP8، قية ّي فٓااؼ افدػؼايِ ، قيةذا خفْى يٌ ثةٔزٓف 0 ية ّي 1س 

 اهصٓاب 0

ّي قاطؼة يٌ أٍصض اهوغةة ا7فقؾة. قَؼ كدةثة ٍصثةٔزٓف  اهَطي ، ال ٔوؿـ خصًٕكِ كجن اهدَفٕؽ. ثةٔزٓف  
Java script ق PHPقؼد كوٕن يٌ  اهوغةة ا7فقؾة األغؾى ّي   

ثةٔزٓف0فٓااؼ ثؾيصة   

   هغة كدةثة دَٔةيٕكٕة. ّؽا ٔكَي أٍم هقح ثظةشة إهى ذكؾ ٍٓع اهجٕةٍةة يٌ ا7دغٕؾاة أرَةء ثةٔزٓف
 إقالٍْة. ٔقًض ثدكٌٕٕ يدغٕؾاة يزن 0

var1 = 101 and var2 = "You are an engineer." 

 ثؼقف اك غؽأ

 قا7ٕؾات. ال ٔقدػؼـ اهجؾيصة اهشٕبٕة طٕذ ًٔكَم خظؼٔؼ اهفبةة يف اهدؾكٕت ثةٔزٓف  ٔؼقى
 يظؼداة اهٓضٓؿ يزن اهكةية أق اهػةضة.

 

  خشجِ كةاَةة اهؼرشة األقهى. ٔلدؾج قوٕم خكَْٕٕة هوًدغٕؾاة ، قاهكٓدة يٌ ثةٔزٓف اهٓؿةاف يف
 اهؽؾؽ األغؾى قخًؾٔؾّة كٓفٕؽة.

 

  ؾشًة. هظقٌ فؾٔكلة قهكٌ خشغٕوِ غةهجلة ية ٔكٓف أثؽأ يٌ اهوغةة ا7دثةٔزٓف ٔكؼ اهدؽٓٔؾ ثةفدػؼاـ
" طدى خدًكٌ يٌ خظقٌٕ اهجؾايس اهَطٕة اهػةضة Cيٌ خغًٌٕ يوظلةة اهوغة "ثةٔزٓف اهظؾ ، خًكٌ 

 ثم.

 

  اهكؼٔؼ يٌ االفدػؼايةة يزن اهدؽجٕلةة ا7قدَؼة إهى اهٓٔت قأخًدة االغدجةر ثةٔزٓف خًدوم
افدػؼايِ كؽجلة  قًٍؽشة اهجٕةٍةة قخظوٕالة اهجٕةٍةة اهغػًة قا7ؿٔؼ. ثؼالل يٌ ذهم ، ًٔكَم

 "غؾاء" هوكًن يف هغةة أغؾى.

 ؟  PEP 8يةّٓ 

PEP 8  أكزؾ ثةٔزٓف ، يصًٓقة يٌ خٓضٕةة اهدؾيٕؿ. إٍِ ٔؾشؼ هدلؼٔى كٓد ثةٔزٓف ّٓ أطؼت يكٕةر خؾيٕؿ
  كةثوٕة هولؾاءة.
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 ثؾر شٓاثم. اهدةهي؟ثةٔزٓف  0 ية ّٓ إغؾاث شؿء ريؿ2س 

 
 أقالُ 0ّٓثةٔزٓف ٍدٕصة يلدؽف ريؿ 

 

يكدلؼلا أف قفٕؽة اهلةاًة "[ ، 7aؽةثلة ]" 3[ قكةاًة 11يقةقٔة هػ ] 1كؼ خدٓكف غؽأل أف خكٓف اهلةاًة 
 .extListفددى خْٕبدْة هلًٕدْة االفدؾاعٕة ] [ يف كن يؾة ٔدى فْٕة افدؼقةء 

 ثكؼ خظؼٔؼ اهٓؿٕفة. قيف ذهم ، فإف اهدؼفق ٔشجِ إٍشةء كةاًة شؼٔؼة يؾة قاطؼة

 ثؼقف قفٕؽة كةاًة. extListقٍفـ اهشيء ٔدى افدػؼايِ قَؼ افدؼقةء شػص هؽؾٔلة 

ٔكًن يزن ّؽا ألف طقةب اهدكجٕؾاة )يف اهٓفٕؽةة االفدؾاعٕة( ٔظؼت يف قكح خكؾٔف اهٓؿٕفة ، قهٕـ 
 أرَةء االفدؼقةء.

ىلع كةاٌ  2عٕة ، يف طٌٕ خكًن اهلةاًة ىلع ٍفـ اهلةاًة االفدؾا 3قاهلةاًة  1قيٌ رى خكًن اهلةاًة 

def extendList(val, list=[]): 

    list.append(val) 

    return list 

list1 = extendList(10) 

list2 = extendList(123,[]) 

list3 = extendList('a') 

print ("list1 = %s" % list1) 

print ("list2 = %s" % list2) 

print ("list3 = %s" % list3) 

 

list1 = [10, 'a'] 

list2 = [123] 

list3 = [10, 'a'] 
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 يَفطن أٍشأخِ ثَفقْة )ثدًؾٔؾ كةاًة فةرغة كلًٕة يكوًة اهلةاًة(.

 

 ثةهؽؾٔلة اهدةهٕة. extensionListًٔكٌ خغٕٕؾ خكؾٔف قؿٕفة 

 

 يف ّؽا اهدَفٕؽ ا7َلض ، فٕكٓف اهَةخس0

 

إذا هى ٔدؽوت اهجؾٍةيس أك إشؾاء قهكَِ ٔدؽوجْة ثةٔزٓف 0 ية ّي اهكجةرة اهدي ًٔكٌ افدػؼايْة يف 3س 
 ثشكن ٍظٓك؟

 
 

" passٔصت قوٕم افدػؼاـ اهكوًة األفةفٕة " خَفٕؽُ. قجةرة ا7ؾقر ّي قًوٕة فةرغة. ال ٔظؼت شيء قَؼ
قجةراة  "NameError: name Pass is not defined".فقدٓاشِ غؽأل يزن ",Pass"إذا كدجح  ثأطؾؼ ضغٕؾة.

 ثةٔزٓف طقةفة هظةهة األطؾؼ

  

def extendList(val, list=None): 

  if list is None: 

    list = [] 

  list.append(val) 

  return list 

 

list1 = [10] 

list2 = [123] 

list3 = ['a'] 
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 ؟ثةٔزٓف ' يف ~0 ية ّي قًوٕة اهظطٓؿ ىلع اهؼهٕن اهؾإقي ثةفدػؼاـ '4س 

 فؽؾ قاطؼ ٔلٓـ ثةهجةكي.خظدةث إهى افدٕؾاد قطؼة ٍـةـ اهدشغٕن ، قثكؼ ذهم فلػ 

 

 اهَةخس 0

 

 

 

 

 

 

letter = "hai sethuraman" 

for i in letter: 

    if i == "a": 

        pass 

        print("pass statement is execute ..............") 

    else: 

        print(i) 

 

 

import os 

print (os.path.expanduser('~')) 

 

/home/runner 
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 ؟ثةٔزٓف 0 ية ّي األٍٓاع ا7غًَة ا7دٓفؾة يف 5س 

 

 0ثةٔزٓففًٕة ٔوي كةاًة ثةألٍٓاع ا7ؼيصة األكزؾ افدػؼايلة قاهدي خؼقًْة 

  ثةٔزٓفأٍٓاع ثٕةٍةة يؼيصة غٕؾ كةثوة هودغٕٕؾ يف 
 Numbers 

 Strings 

 Tuples 

  ثةٔزٓفأٍٓاع ثٕةٍةة يؼيصة كةثوة هودغٕٕؾ يف 

 List 

 Dictionaries 

 Sets 

 

 ؟ثةٔزٓف 0 كٕفٕة اهكزٓر ىلع أغؽةء أق إشؾاء خظوٕن رةثح يف خؽجٕق 6س 

  ًٔكَم افدػؼاـPyChecker  قٔكشف أٔغلة قٌ ثةٔزٓف ، قّٓ يظون رةثح. ٔظؼد األغؽةء يف يشؾقع
 األغؽةء ا7دكولة ثةألفوٓب قاهدكلٕؼ.

  قاهدي خدظلق يًة إذا كةٍح قطؼة ثةٔزٓف أداة أغؾى ّي ،Python .خفي ثًكٕةر اهدؾيٕؿ 

 

 0 يدى ٔقدػؼـ دٔكٓر ثةٔزٓف؟4س 

Python decorator  هغجػ اهٓؿةاف ثقؾقة.ثةٔزٓف ّٓ خغٕٕؾ ٍقجي خلٓـ ثِ يف ثَةء شًوة 

 List vs Tuple 0 ية ّٓ اهفؾؽ اهؾإقي ثٌٕ اهلةاًة قا7صًٓقة؟5س 

 

 قاهفؾؽ اهؾإقي ثٌٕ اهلةاًة قا7صًٓقة ّٓ أف األقؿ كةثن هودغٕٕؾ ثًَٕة ال ٔدغٕؾ.

 ، ىلع فجٕن ا7زةؿ ، افدػؼايِ كًفدةج هولٓايٕـ. tupleُٔقًض ثدصؿاة 
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 0 كٕف خدكةين ثةٔزٓف يف إدارة اهؽاكؾة؟6س 

  قّٕةكن ثةٔزٓف اَةة أكٓايلة غةضة هوظفةظ ىلع ذاكؾخْة. هؽا ٔظًن اهكٓية شًٕف كةثةٔزٓف خقدػؼـ
 اهجٕةٍةة. ّؽُ ا7َؽلة يدةطة فلػ 7دؾشى ثةٔزٓف. ا7جؾيصٓف ال ٔقدػؼيٍِٓ.

  اهؽك ٔكةهس اهكٓية اهػةضة. ٔلٓـ ثةهدػطٕص ا7ؽوٓب هوؽاكؾة هكةاَةة ثةٔزٓف قيؼٔؾ ذاكؾة ّٓ
 .ثةٔزٓف

  خقدػؼـPython  شةيف كًةية يؼيصلة ، قاهؽك َٔلؽ كن اهؽاكؾة غٕؾ ا7قدػؼية قٔفؾغْة إهى
 يقةطة كٓية اهؽاكؾة ا7ؤكدة.

  Lambda vs def ؟ 0lambda and def ية ّي االغدالفةة اهؾإقٕة ثٌٕ 11س 

  ًٔكٌ هػDef  طًن اهكؼٔؼ يٌ اهدكجٕؾاة يف طٌٕ أفlambda .ّي قؿٕفة أطةدٔة اهدكجٕؾ 

  ٔلٓـDef ةء قؿٕفة قخكٌٕٕ افى الفدؼقةاْة الطللة. خشكن اليؼا كةاٌ داهة قخكٕؼّة.ثإٍش 

  ًٔكٌ أف ٔكٓف هػDef .ثٕةف إرشةع. ال ًٔكٌ أف ٔكٓف اليؼا قجةراة اإلرشةع 

  ٔؼقىLambda .اهدكٓد داغن كةاًة قكةيٓس 

 "؟python reg "reاهؽك ٔؤكؼ يكؾؼ اهجؾٔؼ اإلهكدؾقٍي ثةفدػؼاـ قطؼة خكجٕؾ  0reg اكدت خكجٕؾ 11س 

 ."reىلع قطؼة خكجٕؾ قةدٔة "ثةٔزٓف ٔظدٓك 
 .co.inق.  com" اهؽك ًٔكَِ اهدظلق يٌ يكؾؼ اهجؾٔؼ اإلهكدؾقٍي هوَؽةؽ اهفؾقي .reخظلق يٌ خكجٕؾ "

 
 0 ية رأٔم يف إغؾاث شؿء اهدكوًٕةة اهجؾيصٕة اهدةهي؟ ّن ٔٓشؼ غؽأ يف اهكٓد؟12س 

import re 

print(re.search(r"[0-9a-zA-Z.]+@[a-zA-

Z]+\.(com|co\.in)$","micheal.pages@mp.com")) 

 

list = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] 

print (list[10:]) 
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 ٍدٕصة أفؽؾ اهدكوًٕةة اهجؾيصٕة أقالُ ][. هٌ ٔكٓف َّةؾ أك غؽأ يزن غؽأ اهفْؾس.
 

ةقز قؼد األقغةء )ىلع فجٕن ٔصت أف خكوى أف يظةقهة شوت قغٓ يٌ اهلةاًة ثةفدػؼاـ فْؾس ٔدص
[ كًة ّٓ يؽكٓر يف اهقؤاؿ( فٕؤدك إهى غؽأ يف اهفْؾس. 11ا7زةؿ ، يظةقهة اهٓضٓؿ إهى اهلةاًة ]

ثة7َةفجة ، افدؾشةع شؾٔظة فلػ يف فْؾس اهجؼأة اهؽك ٔدصةقز ركى. يٌ اهكَةضؾ ا7ٓشٓدة يف 
 اًة فةرغة.اهلةاًة هٌ َٔدس قَْة غؽأ يف اهفْؾس. فدلٓـ فلػ ثإرشةع كة

 
 ؟ إذا هى ٔكٌ كؽهم فًة ّٓ اهقجت؟ثةٔزٓف 0 ّن َّةؾ خجؼٔن أق ثٕةف طةهة يف 13س 

 اإلشةثة 0
 رى افدػؼايْة. Switch، قهكٌ ًٔكَم كدةثة داهة  Switchثٕةف  Pythonال ، هٕـ هؼى 

 
 هدكؾارّة قجؾ خقوقن ركًي؟ثةٔزٓف 0 ية ّي اهٓؿٕفة ا7غًَة اهدي خقدػؼيْة 14س 

 
 ثإٍشةء كةاًة ثأركةـ ٔدى افدػؼايْة هدكؾار اهظولةة.  Range)( ٔلٓـ 

 يصًٓقدٌٕ يٌ ا7كوًةة.  rangeخؾافق اهؼاهة )(
 range(stop) 

 : stop  .ىلع فجٕن ا7زةؿ إٍِ ال. يٌ األقؼاد اهطظٕظة ا7ؾاد إٍشةؤّة قٔجؼأ يٌ اهطفؾ 
2](3) == [0, 1, range 

 range([start], stop[, step]) 

 Start: إٍْة اهجؼأة ال. اهدقوقن. 
 Stop: ٔظؼد اهظؼ األىلع هودقوقن. 

 Step: ّي اهكةين ا7دؿأؼ هدٓهٕؼ اهدقوقن. 

 0ٍلةط هوًالطـة 

 .ٔقًض فلػ اهٓفٕؽةة اهطظٕظة 
 .ًٔكٌ أف خكٓف ا7كوًةة يٓشجة أق فةهجة 

for i in range(5): 

    print(i) 
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 )(اؿrange  خجؼأ اهؼاهة يفPython  يٌ يؤشؾzeroth. 

 

 ؟فثةٔز0ٓ ية ّي اهكجةراة االغدٕةرٔة ا7ًكَة داغن كدوة ثةفدزَةء يف 15س 

 َّةؾ ثَؼاف اغدٕةرٔةف ًٔكَم افدػؼايًْة يف ا7ظةقهة ثةفدزَةء اهكدوة.

 The “else” clause 
  المحاولة بإوشاء اسحثىاءمه المفيد إذا كىث جرغب في جشغيل جزء مه الحعليمات البرمجية عىدما ال يقوم قالب . 

 The "finally" clause  
 يفيد عىدما جريد جىفير بعض الخطوات الحي جعمل ، بغض الىظر عما إذا كان هىاك اسحثىاء أم ال. 

 

يف ثةٔزٓف؟ قوقوة 0 ية ّٓ اه16س   
 

ّي فوقوة يٌ األطؾؼ األثصؼٔة اهؾكًٕة. إٍْة أشٕةء رةثدة. ّؽا ٔكَي أٍْى ال ثةٔزٓف اهقوقوة يف 
 قؼة ؼؾؽ ،ثةٔزٓف ٔقًظٓف ثةهدكؼٔن ثًصؾد اهظطٓؿ ىلع كًٕة. ٔٓفؾ 

 هدغٕٕؾ اهقالفن. قهكٌ ال شيء يٌ ّؽا ٔغٕؾ اهكةاٌ األضوي. splitأق  )( replaceأق  )( joinيزن  )( 

 ثةٔزٓف؟0 ية ّٓ اهدلؽٕف يف 14س 

 

، خجؼأ فوقوة  Pythonاهدلؽٕف ّٓ قًوٕة فوقوة الفدػؾاث شؿء يٌ اهقوقوة أق شؿء يٌ اهلةاًة. . يف 
(say text يف اهفْؾس  )قٔػؿف اهظؾؼ  1 ،n [ يف ٍص ا7ٓعفn-1 ًٔكٌ هػ .]Python  أٔغلة إشؾاء فْؾفة

 slice)(، خكؼ  Pythonقكقٕة ، أك يف االخصةُ اهػوفي ، ثًقةقؼة األركةـ اهقةهجة. يف 
(start, stop, step) 

 ثزالت يكوًةة.  sliceخقًض ؼؾٔلة )(

 ركى اهجؼأة هجؼء اهدلؽٕف. -. اهجؼء 1

 اهؾكى اهؽك ٔشٕؾ إهى ٍْةٔة اهدلؽٕف. -. خٓكف 2  

 (.default  = 1اهلًٕة هؿٔةدة ثكؼ كن فْؾس ) -. اهػؽٓة 3
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 يف ثةٔزٓف؟ s% ٓية ّ 150س 

 خَقٕق أك كًٕة يف فوقوة. كؼ خظدٓك ىلع خكجٕؾاة يكلؼة هوغةٔة. Pythonٔؼقى 

 

. خظدٓك قًوٕة sخدًزن إطؼى االفدػؼايةة اهشةاكة يف دفف اهلٕى إهى فوقوة ثةفدػؼاـ يظؼد خَقٕق7 
 7printfة خظدِٓٔ اهؼاهة  )(  Cىلع ثَٕة يًةروة كًة يف هغة ثةٔزٓف اهدَقٕق يف 

 وة هودغٕٕؾ يف ثةٔزٓف؟0 ّن اهقوقوة رةثدة أق كةث16س 

" ٔظًن كًٕة فوقوة. ال ًٔكََة خظٓٔؾ strدقَة ٍأغؽ يزةؿ. هؼَٔة يدغٕؾ " فالفن ثةٔزٓف رةثدة ثةهفكن .
 اهظةقٔة ، أك اهقوقوة ، قهكٌ ًٔكََة خكؼٔن ية خظدٓك قوِٕ قّؽا ٔكَي كًٕة ا7دغٕؾ.

 ٔزٓف؟ة0 ية ّٓ اهفْؾس يف ث21س 

 ٔشٕؾ إهى يٓعف داغن كةاًة يؾخجة أق فوقوة.اهفْؾس ّٓ ٍٓع ثٕةٍةة قؼد ضظٕض 

 

ّي أٔغلة كٓااى ثةهشػطٕةة. ًٔكََة اهٓضٓؿ إهْٕى ثةفدػؼاـ اهفْؾس اهؽك ٔجؼأ يٌ ثةٔزٓف اهقالفن يف 
 اهطفؾ قٔطن إهى اهؽٓؿ ٍةكص قاطؼ.

 اهدةهي0" ، خظؼت اهفْؾفة ىلع اهَظٓ Programىلع فجٕن ا7زةؿ ، يف اهقوقوة "

 

 

 

Program 0 1 2 3 4 5 
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 ؟ثةٔزٓفيف  0Docstring ية ّٓ 21س 

docstring  ٍص فؾٔؼ ٔظؼت هٕكٓف اهكجةرة األقهى يف ثَٕةة ّٓPython 0اهدةهٕة 

 خكؾٔف اهٓطؼة أق اهٓؿٕفة أق اهفبة أق اهؽؾٔلة.

 هكةاٌ اهقوقوة. __doc__إهى فًة  docstringخدى إعةفة 

 اهٓؿةاف.طٓؿ ثةٔزٓف اٖف ، اكؾأ ثكظ أفبوة يلةثوة 

 ؟ثةٔزٓف 0 ية ّي اهٓؿٕفة يف ثؾيصة 22س 

اهٓؿٕفة ّي كةاٌ ًٔزن كدوة يٌ اهدكوًٕةة اهجؾيصٕة قّٓ كٕةف كةثن إلقةدة االفدػؼاـ. ٔصوت اهٓطؼاة 
 اهًَؽٕة هجؾٍةيس قدرشة أىلع يٌ كةثوٕة إقةدة افدػؼاـ اهدكوًٕةة اهجؾيصٕة.

 

قخٓفؾ اهلؼرة ىلع إٍشةء قؿةاف يكؾفة يٌ   printيزن )(اهكؼٔؼ يٌ اهٓؿةاف ا7غًَة ثةٔزٓف هلؼ أقؽدَة 
 كجن ا7قدػؼـ.

 ؟ثةٔزٓف 0 كى قؼد أٍٓاع اهٓؿةاف األفةفٕة ا7دٓفؾة يف 23س 

 ٍٓقٌٕ أفةفٌٕٕ يٌ اهٓؿةاف. Pythonخكؽَٕة 

1- in, and-Built 

2- defined.-User 

 . ثكظ ّؽُثةٔزٓفخطةدؼ أف خكٓف اهٓؿةاف ا7غًَة شؿءلا يٌ هغة 

)(print )(  قdir )(  قlen )(  قabs .إهع 
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0 كٕف ٍكدت داهة يف ثةٔزٓف؟24س   

 

 ثةهؽؾٔلة اهدةهٕة.ثةٔزٓف ًٔكََة إٍشةء داهة 

 رى اذكؾ افى اهٓؿٕفة. 0def هجؼء اهٓؿٕفة ، اثؼأ اهكدةثة ثةفدػؼاـ اهكوًة ا7فدةطٕة 1اهػؽٓة 

األكٓاس. خشٕؾ اهَلؽدٌٕ ، يف اهَْةٔة ، إهى ٍْةٔة 0 ًٔكََة اٖف خًؾٔؾ اهظصس قإرفةكْة ثةفدػؼاـ 2اهػؽٓة 
 رأس اهٓؿٕفة.

 ا7ؽوٓثة هودَفٕؽ.ثةٔزٓف 0 ثكؼ اهغغػ ىلع يفدةج اإلدغةؿ ، ًٔكََة إعةفة قجةراة 3اهػؽٓة 

 ؟ثةٔزٓف 0 ية ّٓ افدؼقةء داهة أق كةاٌ كةثن هالفدؼقةء يف 25س 

ككةاٌ كةثن هالفدؼقةء. ًٔكٌ أف ٔقًض ثجكظ اهظصس قٔكٕؼ أٔغلة كًٕة أق ثةٔزٓف ٔدى اهدكةين يف داهة يف 
ًلة يدكؼدة يف شكن يصًٓقة. ثطؾؼ اهَـؾ قٌ اهٓؿٕفة ، خظدٓك  ىلع خؾاكٕت أغؾى ، يزن ثةٔزٓف كٕ

 اهفبةة أق ا7زٕالة اهؽجلٕة اهدي خَةفت ٍفـ اهفبة.

 ؟ثةٔزٓف 0 ية ّي اهكوًة اهؾإقٕة ا7قدػؼية يف 26س 

 ض يٌ اهٓؿٕفة ّٓ افدلجةؿ ا7ؼغالة قإرشةع ثكظ ا7ػؾشةة.اهغؾ

 ًٔكََة افدػؼايِ يف داهة إلرفةؿ كًٕة إهى ا7دطن.ثةٔزٓف اهكةاؼ قجةرة قٌ ثٕةف 

 ؟ثةٔزٓف " يف 0Call by Value ية ّٓ "24س 

ًلة إهى ا7دغٕؾ ا7كَي يف  اهٓؿٕفة. يف االفدؼقةء ثةهلًٕة ، اهٓفٕؽة فٓاء كةف اهدكجٕؾ أق اهلًٕة يَغ
يف ّؽا ا7دغٕؾ كًظوي يف ٍؽةؽ يقدٓى اهٓؿٕفة. فدـن أك خغٕٕؾاة ٔدى إشؾاؤّة ثةٔزٓف فددكةين 

 ىلع ّؽا ا7دغٕؾ يظوٕة قهٌ خَككـ غةرث اهٓؿٕفة.
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 " يف ثةٔزٓف؟0Call by Reference ية ّٓ "25س 

ثةهدجةدؿ. قَؼية ٍلٓـ ثدًؾٔؾ قفٕؽة طقت ٍظٌ ٍقدػؼـ كالل يٌ "افدؼقةء ثةإلشةرة" ق "ا7ؾقر ثةإلشةرة" 
ا7ؾشف ، خكٓف يدةطة كًؾشف عًَي هوؼاهة ، ثؼالل يٌ ٍقػة ثقٕؽة. يف ّؽُ اهظةهة ، فٕكٓف أك خكؼٔن 

ٕلة أٔغلة هوًدطن.  ىلع اهٓفٕؽة يؾا

 

إٍشةء  ٔدًدف ّؽا ا7ػؽػ أٔغلة ثًٕؿة خٓفٕؾ ا7ؿٔؼ يٌ اهٓكح قاهفكةهٕة يف ا7قةطة ألٍِ ٔدؾؾ اهظةشة إهى
 ٍقع يظوٕة.

 

ىلع اهككـ يٌ ذهم ، كؼ ٔكٓف اهكٕت أف ا7دغٕؾ ًٔكٌ أف ٔدغٕؾ قٌ ؼؾٔق اهػؽأ أرَةء افدؼقةء داهة. 
 قثةهدةهي ، ٔظدةث ا7جؾيصٓف إهى اهدكةين يف اهدكوًٕةة اهجؾيصٕة هدصَت يزن ّؽُ اهشكٓؾ.

 ؟ 0trunc ية ّي اهلًٕة ا7ؾشكة هوؼاهة )(26س 

ثدَفٕؽ قًوٕة طقةثٕة إلزاهة اهلٕى اهكشؾٔة يٌ خكجٕؾ يكٌٕ قخٓفؾ كًٕة   Python truncخلٓـ داهة )(
 قؼدٔة كًػؾشةخْة.

 ثإرشةع كًٕة؟ثةٔزٓف 0 ّن يٌ اهغؾقرك أف خلٓـ داهة 31س 

هٕـ يٌ اهغؾقرك ىلع اإلؼالؽ أف ُخؾشف اهؼاهة أك كًٕة. قيف ذهم ، إذا هؿـ األيؾ ، ًٔكََة افدػؼاـ ثال 
 كلًٕة إرشةع.

 ٔزٓف؟ة0 يةذا ٔفكن االفدًؾار يف ث31س 

قاهدي خَلن قَطؾ اهدظكى هدَفٕؽ اهدكؾار اهدةهي يف طولة خةركة ثةٔزٓف ا7دةثكة قجةرة قٌ قجةرة كفؿة يف 
" ق whileثٕةف ا7دةثكة كةثن هودؽجٕق هكن يٌ طولةة " شًٕف اهدكوًٕةة ا7دجلٕة يف اهكدوة ثؼقف خَفٕؽ.

"for." 
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 ؟ثةٔزٓف يف   id)(0 ية ّٓ اهغؾض يٌ داهة 32س 

)(id  ثةٔزٓفّي إطؼى اهٓؿةاف ا7غًَة يف. 

 

 ٔلجن يكوًة قاطؼة قٔكٕؼ يكّؾفلة فؾٔؼلا يؾخجؽلة ثكةاٌ اإلدغةؿ.

 ?0What does the *args do in Python 33س

 )يدغٕؾ( يٌ اهظصس. Nًَٔظَة اهلؼرة ىلع خًؾٔؾ قؼد  .كًكوًة يف رأس اهؼاهة args*ٍقدػؼـ  

 ٔؾشى يالطـة أف ّؽا اهَٓع يٌ ثَةء اهصًوة اهٓفٕؽة ال ٔقًض ثدًؾٔؾ قفٕؽة يقًةة إهى اهٓؿٕفة.

 args0*يزةؿ ىلع افدػؼاـ  

 اإلغؾاث0

Signature: id(object) 

 

# Python code to demonstrate  

# *args for dynamic arguments  

def fn(*argList):   

    for argx in argList:   

        print (argx)  

     

fn('I', 'am', 'Learning', 'Python') 

 

I 

am 

Learning 

Python 
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 ؟ثةٔزٓف يف  kwargs**0 ية اهؽك ٔفكوِ  34س 

N (variable ). ٔدٕض هَة خًؾٔؾ قؼد Pythonإقالف داهة   kwargs**ًٔكََة أٔغلة افدػؼاـ ثَةء شًوة يف  .
 يٌ اهٓفٕؽةة اهدي ًٔكٌ خقًٕدْة أق اهكوًةة اهؾإقٕة.

 kwargs0** يزةؿ ىلع افدػؼاـ

 اإلغؾاث0

 

 

 

 

 

  

# Python code to demonstrate  

# **kwargs for dynamic + named arguments  

def fn(**kwargs):   

    for emp, age in kwargs.items():  

        print ("%s's age is %s." %(emp, age))  

     

fn(Gilan=17, nghm=18, shadow=20) 

 

.Gilan's age is 17 

.nghm's age is 18 

.shadow's age is 20  
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 ؟ Mainؼؾٔلة )( ثةٔزٓف0 ّن هؼى 35س 

)(main .ّي قؿٕفة ٍلؽة اهؼغٓؿ اهدي ٔدى افدؼقةؤّة أقالل يف يكـى هغةة اهجؾيصة 

 كةاى ىلع ا7دؾشى ، فإٍِ َٔفؽ خقوقن اهدكوًٕةة اهجؾيصٕة قاطؼلا خوٓ اٖغؾ.ثةٔزٓف ٍـؾلا ألف 

اهَطي اهػةص ثم إية قٌ  قهكٌ ٔدى خَفٕؽُ كوًة كًَة ثدشغٕن ٍص ثةٔزٓف .Mainأٔغلة ؼؾٔلة )(ثةٔزٓف هؼى 
 ؼؾٔق اهَلؾ قوِٕ يجةشؾة أق خشغٕوِ يٌ فؽؾ األقايؾ.

خكًن ثةفدػؼاـ ثةٔزٓف إذا اهجٕةف. ٔؾشى االؼالع   ()mainثةٔزٓف  ٔغلة خصةقز اإلقؼاد االفدؾاعي هػًٔكََة أ
 ىلع اهؾيؿ أدٍةُ.

 

 اإلغؾاث0

 

print("Welcome") 

print("__name__ contains: ", __name__) 

def main(): 

    print("Testing the main function") 

if __name__ == '__main__': 

    main() 

 

Welcome 

__name__ contains:  __main__ 

Testing the main function 
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 يف ثةٔزٓف ؟ __ Name __0 يةذا ٔفكن  36س 

ثدشغٕن  ةهؽهم قَؼية ٔلٓـ يدؾشً ()main قؿٕفة  ال خكؾضثةٔزٓف ٍـؾلا ألف  يدغٕؾ فؾٔؼ. __ Name __اهػ 
خلٓـ أقالل ثدَفٕؽ  ثدشغٕن اهجؾٍةيس اهَطي ، ةهؼاهة )( ، هؽا قَؼية ٔلٓـ يدؾشًيف ا اهجؾٍةيس اهَطي

اهؾإقي ، ًٔكََة   7mainكؾفة ية إذا خى افدؼقةء )( ا7قةفة اهفةرغة. 1اهدكوًٕةة اهجؾيصٕة يف ا7قدٓى 
 ."__main__يلةرٍة ثةهلًٕة " ifيف قجةرة  __name__افدػؼاـ يدغٕؾ 

 ٔزٓف؟ة" يف ث0end ية ّٓ اهغؾض يٌ "34س 

ًلة ثؽجةقة فؽؾ شؼٔؼ يف ثةٔزٓف يف   printخلٓـ قؿٕفة )( يكوًة   printخلجن اهؼاهة )( اهَْةٔة.داا
ثشكن افدؾاعي. ًٔكََة خغٕٕؾ اهظؾؼ اهَْةاي يف قجةرة  "\"nكًٕدِ ّي  ".endاغدٕةرٔة ُخكؾؼ ثةفى "

 ؼجةقة ثةهلًٕة اهدي خػدةرّة ثةفدػؼاـ ّؽُ ا7كوًة.

 

 اإلغؾاث0

# Example: Print a  instead of the new line in the 

end. 

print("Let's learn" , end = ' ')   

print("Python")  

 

# Printing a dot in the end. 

print("Browse through Google" , end = '.')   

print("com", end = ' ') 

 

Let's learn Python 

Browse through  google.com 
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 ؟ثةٔزٓف " يف breakافدػؼاـ "0 يدى ٔصت 35س 

ثٕةف فةضن هوػؾقث يٌ طولة. قَؼية ٔغؾب اهكقؾ يف اهكٓد ، ٔػؾث قَطؾ اهدظكى يف ثةٔزٓف  خلؼـ
خؤدك اهكجةرة اهفةضوة يف طولة يدؼاغوة إهى غؾقث قَطؾ اهدظكى يٌ  اهجؾٍةيس ىلع اهفٓر يٌ ٍص اهظولة.

 اهكدوة اهدكؾارٔة اهؼاغوٕة.

 يف ثةٔزٓف؟  continueق pass 0 ية اهفؾؽ ث36ٌٕس 

continue  .ٔصكن اهجٕةف اهظولة هالفدبَةؼ يٌ اهدكؾار اهدةهي 

ثكؼـ اهلٕةـ ثأك شيء ، قٔدى خَفٕؽ ية خجلى يٌ اهدكوًٕةة  passىلع اهككـ يٌ ذهم ، ٔؾشؼ ثٕةف اهػ 
 اهجؾيصٕة كة7كدةد.

 passق  Continueخكؾٔف 

Continue : 

ٔؾفظ ثٕةف ا7دةثكة شًٕف  whileقَطؾ اهدظكى إهى ثؼأة طولة يف ثةٔزٓف  continueخؾشف قجةرة 
اهكجةراة ا7دجلٕة يف اهدكؾار اهظةهي هوظولة قَٔلن قَطؾ اهدظكى إهى أىلع اهظولة. ًٔكٌ افدػؼاـ قجةرة 

 ا7دةثكة يف كن يٌ اهٓكح قاهدكؾار.

Pass : 

، ال ٔظؼت شيء ، هكَم passككَطؾ ٍةات هوؾيؿ ا7قدلجوي. قَؼ خَفٕؽ قجةرة   passٔدى افدػؼاـ قجةرة 
ُٔقًض ثةهشفؾة اهفةرغة يف اهظولةة أق خكؾٔفةة  ُٔقًض ثؾيؿ فةرغ. ال  خدصَت اهظطٓؿ ىلع غؽأ قَؼية ال 

 .ifاهؼقاؿ أق خكؾٔفةة اهطَف أق يف قجةراة 

 ؟ثةٔزٓف يف   0len يةذا خفكن داهة )(41س 

 داهة فوقوة أفةفٕة. ٔظؼد ؼٓؿ فوقوة اإلدغةؿ. len، خكؼ )(ثةٔزٓف يف 

>>> some_string = 'BLACK SHADOW' 

>>> len(some_string) 

12 
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 يف ثةٔزٓف؟ 0chr يةذا خفكن قؿٕفة )(41س 

 ، خًح إزاهدِ. 3.1. يف اإلضؼار Python 3.2يف   chrخًح إقةدة إعةفة قؿٕفة )(

 اهػةضة ثِ قؼدلا ضظٕظلة. Unicodeخلٓـ ثإرشةع اهقوقوة اهدي خشٕؾ إهى طؾؼ خكٓف ٍلؽة ريؿ 

ُٔؾشف ُٔؾشف zاهقوقوة "chr (122)   فًزال،    ".eاهقوقوة " chr (1212)" ثًَٕة 

 

 ؟ثةٔزٓف يف   0Rstrip ية ّٓ )(43س 

 اهقوقوة هكَِ ٔدؾؾ أطؾؼ ا7قةفة اهجٕغةء يٌ اهَْةٔة.اهؽك ٔكؾر rstrip أفوٓب  )(ثةٔزٓف ٔٓفؾ 

يٌ األطؾؼ يٌ اهؽؾؼ األًٌٔ ثَةءل ىلع كًٕة اهٓفٕؽة ، أك فوقوة خشٕؾ إهى يصًٓقة   rstripْٔؾب )(
 األطؾؼ ا7ؽوٓب افدجكةدّة.

 rstrip 0ّٓخٓكٕف  )(

 

>>> ord("z") 

122 

 

str.rstrip([char sequence/pre> 

 

#Example 

test_str = 'Programming    ' 

# The trailing whitespaces are excluded 

print(test_str.rstrip()) 

 



 
 22 

 ٔزٓف؟ة0 ية ّي ا7قةفة اهجٕغةء يف ث44س 

 خًزن ا7قةفة اهجٕغةء األطؾؼ اهدي ٍقدػؼيْة هوًقةفة قاهفطن.

 ، ًٔكٌ أف خكٓف قالية خجٓٔت أق يقةفة.ثةٔزٓف ". يف emptyهؼْٔى خًزٕن "

 ٔزٓف؟ةيف ث  0isalpha ية ّٓ )(45س 

 ا7غًَة هغؾض يكةهصة اهقوقوة.  isalphaّؽُ اهٓؿٕفة )(ثةٔزٓف خٓفؾ 

 .Falseإذا كةٍح شًٕف األطؾؼ يف اهقوقوة يٌ ٍٓع األثصؼٔة ، قإال فإٍْة ُخؾشف  Trueخلٓـ ثإرشةع 

 ؟ثةٔزٓف يف   0split كٕف خقدػؼـ اهؼاهة )(46س 

إذا كةٍح شًٕف  Trueخلٓـ ثإرشةع  ا7غًَة هغؾض يكةهصة اهقوقوة. isalphaّؽُ اهٓؿٕفة )( ثةٔزٓف خٓفؾ 
 .Falseاألطؾؼ يف اهقوقوة يٌ ٍٓع األثصؼٔة ، قإال فإٍْة ُخؾشف 

 ؟ثةٔزٓف يف   0split كٕف خقدػؼـ اهؼاهة )(46س 

ىلع األقخةر هلؽف كؽكة كجٕؾة إهى كؽف أضغؾ ، أق فالفن فؾقٕة. ًٔكََة  splitخكًن قؿٕفة ثةٔزٓف )(
 خظؼٔؼ فةضن هجؼء اهدلقٕى ، أق أٍِ ٔقدػؼـ ا7قةطة كٓاطؼ افدؾاعٕلة.

 

 اإلغؾاث0

 

#Example 

str = 'pdf csv json' 

print(str.split(" ")) 

print(str.split()) 

 

['pdf', 'csv', 'json'] 

['pdf', 'csv', 'json'] 
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 ٔزٓف؟ةيف ث join)(0 يةذا خفكن ؼؾٔلة 44س 

اهدي خكًن ىلع اهقالفن قاهلٓااى قاهطفٓؼ. فْٓ ٔصًكْى قٔكٕؼ كًٕة   joinؼؾٔلة )(ثةٔزٓف خٓفؾ 
 يٓطؼة.

 يف ثةٔزٓف؟  0Title يةذا خفكن ؼؾٔلة )(45س 

هدظٓٔن اهظؾؼ األقؿ يف كن كوًة إهى خَقٕق كجٕؾ ثًَٕة ٔدظٓؿ اهجةكي إهى   titleؼؾٔلة )(ثةٔزٓف خٓفؾ 
 أطؾؼ ضغٕؾة.

 اإلغؾاث0

 

 ؟ثةٔزٓف ٔػدوف قٌ  0CPython ية اهؽك ٔصكن 46س 

" ّؽُ اهظلٕلة. ٔلٓـ ثدشغٕن طولة يدؾشى خقدػؼـ C. خًزن اهجةداة "Cيف  CPythonخى خؽٓٔؾ شّٓؾ 
 .Cإهى هغة  Python-ishهدؾشًة كٓد 

 0 أك طؿية ّي أفؾع شكن هجٕزٓف؟51س 

  هدظقٌٕ أدااِ. CPythonأكطى خٓافق أرَةء افدػؼاـ خؽجٕق  PyPyٔٓفؾ 

ٕلة CPythonأفؾع ثػًـ يؾاة يٌ  PyPyأكؼة االغدجةراة أف   .Python 2.7. قّٓ ٔؼقى طةه

 

 

#Example 

str = 'lEaRn pYtHoN' 

print(str.title()) 

 

Learn Python 
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 ؟ثةٔزٓف يف هغة  0GIL ية ّٓ 51س 

ُٔقدػؼـ هدأيٌٕ اهٓضٓؿ إهى  Python GILٔؼقى  )كفن ا7دؾشى اهكة7ي( قّٓ قجةرة قٌ كةاٌ يؿايَة 
 اهفؾقٕة يف ٍفـ اهٓكح.ثةٔزٓف ، قيؿايَة فالفن يظةدرةة يدكؼدة يٌ خشغٕن ريٓز  Pythonكةاَةة 

َلة؟52س   0 كٕف ٔكٓف غٕػ ثةٔزٓف آي

هغجػ ا7ؿايَة. إذا فلؼ  GILيَة اهٓضٓؿ اٖيٌ إهى فالفن ا7ظةدرةة. ٔقدػؼـ كةاٌ يؿاثةٔزٓف ٔغًٌ 
َلة. GILاهػٕػ كفن   يف أك قكح ، فٕصت قوٕم شكن اهػٕػ آي

يف  sortؼؾٔلة افدؼقةء )( ىلع أٍْة ذرٔة يزنثةٔزٓف ىلع فجٕن ا7زةؿ ، ٔدى خَفٕؽ اهكؼٔؼ يٌ قًوٕةة 
 اهلةاًة.

 0 كٕف خؼٔؾ ثةٔزٓف اهؽاكؾة؟53س 

ٕلة ٔثةٔزٓف خلٓـ    ظدفؾ ثكةفة كةاَةخِ قّٕةكن اهجٕةٍةة اهػةضة ثِ.ثدَفٕؽ يؼٔؾ كٓية داغو

 ٔلٓـ يؼٔؾ اهكٓية ّؽا ثدػطٕص / إهغةء خػطٕص يقةطة كٓية اهؽاكؾة ا7ؤكدة هوكةاَةة.

 يف ثةٔزٓف؟tuple 0 ية ّٓ 54س 

tuple  قّي غٕؾ كةثوة هودغٕٕؾ.ثةٔزٓف ّٓ ثَٕة ثٕةٍةة يٌ ٍٓع ا7صًٓقة يف 

يزن اهلٓااى. قيف ذهم ، َّةؾ ثكظ االغدالفةة ثٌٕ يصًٓقة قكةاًة ؛ إٍْة خشجِ اهدقوقالة ، خًةيلة 
 اهقةثق ال ٔقًض ثةهدكؼٔالة ثًَٕة اهلةاًة.

 ثٌٕ كٓفٌٕ هودغًٌٕ ، قهكٌ اهلٓااى خظدٓك ىلع أكٓاس يؾثكة يف خؾكٕجْة.tuples أٔغلة ، خقدػؼـ 

 ؟ثةٔزٓف يف ثؾيصة   0Dictionary ية ّٓ 55س 

: Dictionary  خلٓـ ثدػؿٌٔ يصًٓقة يٌ ثةٔزٓف ّٓ ثَٕة ثٕةٍةة ُخكؾؼ ثةفى يطفٓفة خؾاثؽٕة يف
 اهكةاَةة.

Collection 0  ّي يصًٓقة يٌ ا7فةخٕض هْة كًٕة يؾخجؽة قاطؼة. ًٔكََة خقًٕدْة قالية خصؿاة أق غؾٔؽة
 أق غؾٔؽة خصؿاة كًة ٔدى افدؼقةؤّة ثوغةة ثؾيصة أغؾى.
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 ٔزٓف؟ةيف ث object يصًٓقة  0 ية 56ّٓس 

ٔزٓف هِ خؽجٕق ة. ٔػؿٍٓف أشٕةء فؾٔؼة قرةثدة. ثثةٔزٓفا7صًٓقةة ّي كةاَةة يصًٓقة غٕؾ يؾخجة يف 
 يشدق يٌ اهؾٔةعٕةة.

 ٔزٓف؟ة0 ية ّٓ افدػؼاـ اهلةيٓس يف ث54س 

ٔظدٓك اهلةيٓس ىلع يصًٓقة يٌ اهكةاَةة )ا7فةخٕض( ٔدى خكَْٕٕة 7صًٓقة أغؾى يٌ اهكةاَةة )اهلٕى(. 
 خكٌٕٕ يفةخٕض فؾٔؼة هولٕى.ثةٔزٓف ًٔزن كةيٓس 

 .ثةٔزٓفإٍْة كةثوة هودغٕٕؾ قثةهدةهي هٌ خدغٕؾ. ًٔكٌ أف خكٓف اهلٕى ا7ؾخجؽة ثة7فةخٕض يٌ أك ٍٓع يٌ أٍٓاع 

 كةاًة يؾخجؽة؟ثةٔزٓف 0 ّن كةاًة 55س 

 .Cّي ضفٕف يدغٕؾ اهؽٓؿ ٔػدوف قٌ اهلٓااى ا7ؾخجؽة ثًَػ ثةٔزٓف كةاًة 

ٕلة ، ٔظدٓك ىلع يطفٓفة يدصةقرة هإلشةرة إهى كةاَةة أغؾى قٔػؿف يؤشؾلا 7دغٕؾ ا7طفٓفة قؼٓهِ  داغو
 يف ثَٕة رأس اهلةاًة.

 .objects ق classes طٓؿ ثةٔزٓف يف فًٕة ٔوي ثكظ أفبوة 

 ٔزٓف؟ةيف ث 0class ية ّٓ 56س 

 الفدػؼايْة يف اهجؾايس. OOPاهجؾيصة ا7ٓشْة هوكةاَةة قٔٓفؾ خلؾٔجلة شًٕف يٕؿاة ثةٔزٓف ٔؼقى 

 ّي يػؽػ إلٍشةء اهكةاَةة. ٔظؼد يدغٕؾاة األقغةء قٔظطن ىلع فوٓكْى ا7ؾخجػ ثْة.ثةٔزٓف فبة 

 . classكةاٌ يٌ ا7َشئ. ًٔزن ّؽا اهكةاٌ يزٕن ". ٔدى إٍشةءclassًٔكََة أف ٍصكوْة ثةفدػؼاـ اهكوًة "

 ، ٍلٓـ ثإٍشةء فبةة قيزٕالة ثةهؽؾٔلة اهدةهٕة.ثةٔزٓف يف 

>>>class Human:  # Create the class 

...     pass 

>>>man = Human()  # Create the instance 

>>>print(man) 

<__main__.Human object at 0x02E822C8> 
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 ثةٔزٓف؟يف  class 0 ية ّي اهطفةة قاألفةهٕت يف 61 س

ًٔكََة اهلٕةـ ثؽهم قٌ ؼؾٔق إعةفة اهقًةة. خكًن  قؼًٔة اهفةاؼة إذا هى خظؼد أك قؿٕفة.  classاهػ 
 كظةقٔةة هوجٕةٍةة قاهٓؿةاف. ًٔكََة إعةفة فًة خظؼد يجةشؾة داغن ٍص اهفبة.

ثكؼ إعةفة اهقًةة ، ًٔكََة االفدًؾار يف خظؼٔؼ اهٓؿةاف. ثشكن قةـ ، ٍقًْٕة األفةهٕت. يف خٓكٕف 
ًلة خلؼٔى اهٓفٕؽة األقهى ثكوًة رإقٕة ذاخٕة.  اهؽؾٔلة ، ٔدكٌٕ قوَٕة داا

 

 

 

>>> class Human: 

...     profession = "programmer" # specify the attribute 'profession' 

of the class 

>>> man = Human() 

>>> print(man.profession) 

programmer 

 

>>> class Human: 

    profession = "programmer" 

    def set_profession(self, new_profession): 

        self.profession = new_profession       

>>> man = Human() 

>>> man.set_profession("Manager") 

>>> print(man.profession) 

Manager 
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 يف قكح اهدشغٕن؟ 0class كٕفٕة خكٌٕٕ كٕى هقًةة 61س 

اإلدغةؿ إهى   passق  initًٔكََة خظؼٔؼ كٕى اهقًةة يف قكح اهدشغٕن. ٍظٌ ثظةشة إهى إعةفة ؼؾٔلة 
 ُيَشئ اهكةاٌ. اٍـؾ ا7زةؿ اهدةهي ٔٓعض ّؽا.

 

 0 ية ّٓ ا7ٕؾات يف ثؾيصة ثةٔزٓف؟62س 

 

يف خكؼٔن ثقٕػ أق يكؼقـ هوكالس  ٔشٕؾ إهى خكؾٔف كالس شؼٔؼ اهشٕبٕة.اهٓرارة يٕؿة كٓٔة يف اهجؾيصة 
 اهػ  قاهؽك ٔؾت يَِ ٔقًى derived (or child) classٔقًى اهكالس  اهصؼٔؼ ثػ  ا7ٓشٓدة

.base (or parent) class 

 

>>> class Human: 

    def __init__(self, profession): 

        self.profession = profession 

    def set_profession(self, new_profession): 

        self.profession = new_profession 

 

>>> man = Human("Manager") 

>>> print(man.profession) 

Manager 
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 .different classesٍلٓـ ثؽهم قٌ قًؼ الفدػؾاث ريؿ يًةرن يف 

اهفؾقٕة اهٓضٓؿ إهْٕة اهكالفةة َةة األفةفٕة ، قًٔكٌ هكةا classاهدكوًٕةة اهجؾيصٕة اهشةاكة ىلع خلف 
 قجؾ اهٓرارة. خظلق يٌ ا7زةؿ أدٍةُ.

 اإلغؾاث 0

class PC: # Base class 

    processor = "Xeon" # Common attribute 

    def set_processor(self, new_processor): 

        processor = new_processor 

 

class Desktop(PC): # Derived class 

    os = "Mac OS High Sierra" # Personalized attribute 

    ram = "32 GB" 

 

class Laptop(PC): # Derived class 

    os = "Windows 10 Pro 64" # Personalized attribute 

    ram = "16 GB" 

 

desk = Desktop() 

print(desk.processor, desk.os, desk.ram) 

 

lap = Laptop() 

print(lap.processor, lap.os, lap.ram) 
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ٔزٓف؟ة0 ية ّٓ اهدكٌٓٔ يف ث63س   

 ثشكن يػدوف كوٕالل ، اهدكٌٓٔ ّٓ أٔغلة ٍٓع يٌ ا7ٕؾات يف ثةٔزٓف .َٔٓك أف ٔؾت يٌ اهؽجلة األفةفٕة قهكٌ

 ثًكَى آغؾ.،  

 derived classخكًن ككغٓ يف   class ثةفدػؼاـ يدغٕؾ يزٕن هولةقؼة

 اٍـؾ اهؾفى اهجٕةٍي أدٍةُ.

 

 

 

 إلرجةة اهدكٌٓٔ ، ٍظدةث إهى إٍشةء كةاَةة أغؾى يف اهفطن رى االفدفةدة يٌ خوم اهظةالة

 

 

 

Xeon Mac OS High Sierra 32 GB 

Xeon Windows 10 Pro 64 16 GB 
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 اإلغؾاث 0

class PC: # Base class 

    processor = "Xeon" # Common attribute 

    def __init__(self, processor, ram): 

        self.processor = processor 

        self.ram = ram 

 

    def set_processor(self, new_processor): 

        processor = new_processor 

 

    def get_PC(self): 

        return "%s cpu & %s ram" % (self.processor, self.ram) 

 

class Tablet(): 

    make = "Intel" 

    def __init__(self, processor, ram, make): 

        self.PC = PC(processor, ram) # Composition 

        self.make = make 

 

    def get_Tablet(self): 

        return "Tablet with %s CPU & %s ram by %s" % (self.PC.processor, 

self.PC.ram, self.make) 

 

if __name__ == "__main__": 

    tab = Tablet("i7", "16 GB", "Intel") 

    print(tab.get_Tablet()) 
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0 ية ّي األغؽةء قاالفدزَةءاة يف ثؾايس ثةٔزٓف؟64س   

 األغؽةء ّي يشكالة خؾيٕؿ يف اهجؾٍةيس يًة كؼ ٔؤدك إهى غؾقشْة ثشكن غٕؾ ؼجٕكي

 ىلع اهككـ يٌ ذهم ، خظؼت االفدزَةءاة ثقجت طؼقت طؼت غةرشي ٔلؽف اهدؼفق اهؽجٕكي هوجؾٍةيس

 

يف ثةٔزٓف ؟   Try / Except / Finally  خدكةين يف االفدزَةءاة ثةفدػؼاـ0 كٕف 65س  

هودكةين يف األغؽةء قاالفدزَةءاة. ٍؾفق اهؾيؿ غٕؾ اٖيٌ     "Try, Except, Finally"اهػ  خغف ثةٔزٓف  خطًًٕةة
 except"اهػ قًٔكََة االطدفةظ ثؾيؿٍة االطدٕةؼي داغن  ."try block" اهؽك ٔظدٓك ىلع يقةفة ثةداة خظح

block." 

 ""finally blockٔصت أف خأخي أك خكوًٕةة يكؼة هودَفٕؽ أغٕؾلا عًٌ  

 

 

 

 

Tablet with i7 CPU & 16 GB ram by Intel 

 

try: 

    print("Executing code in the try block") 

    print(exception) 

except: 

    print("Entering in the except block") 

finally: 

    print("Reached to the final block") 
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 اإلغؾاث0

 

 

 ٔزٓف؟ة0 كٕف خؾفف االفدزَةءاة هشؾط يظؼد يقجللة يف ث66س 

ًٔكََة رفف افدزَةء ثَةء ىلع ثكظ اهشؾقط. ىلع فجٕن ا7زةؿ ، إذا أردٍة أف ٔلٓـ ا7قدػؼـ ثإدغةؿ أركةـ 
 فقٓؼ ٔزٕؾ افدزَةءل. فؾدٔة فلػ ،

 االغؾاث 0

 

Executing code in the try block 

Entering in the except block 

Reached to the final block 

 

# Example - Raise an exception 

while True: 

    try: 

        value = int(input("Enter an odd number- ")) 

        if value%2 == 0: 

            raise ValueError("Exited due to invalid 

input!!!") 

        else: 

            print("Value entered is : %s" % value) 

    except ValueError as ex: 

        print(ex) 

        break 
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 ٔزٓف اهدكؾار؟ة0 ية ّي ث64 س

ّي كةاَةة خشجِ ا7طفٓفة خقًض ثةهدظؾؾ ىلع اهكَطؾ اهدةهي. ٍقدػؼيْة يف ثةٔزٓف  اهدكؾاراة يف
 ".forاشدٕةز طولة ، ىلع فجٕن ا7زةؿ ، يف طولة "

 هودكؾار فٓكْة.يكدجة ثةٔزٓف ال ٔٓشؼ. ا7كؾر. ىلع فجٕن ا7زةؿ ، خكؼ اهلةاًة يكؾرلا أٔغلة قًٔكََة ثؼء طولة 

 0 ية اهفؾؽ ثٌٕ ا7كؾر قا7كؾر؟65س 

كوْة كةاَةة كةثوة هودكؾار ثًَٕة ّي أٔغلة set ق list  ،tuple ، dictionaryإف ٍٓع ا7صًٓقة يزن اهلةاًة ، 
 طةقٔةة كةثوة هودكؾار قاهدي خكٕؼ ا7كؾر أرَةء اهكجٓر.

 فًٕة ٔوي ثكظ أفبوة يلةثوة ثةٔزٓف ا7دلؼية.

 ّي يٓهؼاة ثةٔزٓف؟ 0 ية66س 

 Generator  0 ٌّي ٍٓع يٌ اهٓؿةاف اهدي خدٕض هَة خظؼٔؼ قؿٕفة خكًن يزن ا7كؾر قثةهدةهي ًٔك
 ".forافدػؼايْة يف طولة "

 ، خظن اهكوًة األفةفٕة اهػةضة ثةإلٍدةث يظن ثٕةف اإلرشةع. generatorيف داهة 

 يزةؿ 0

 

 

Enter an odd number- 2 

Exited due to invalid input!!! 

 

Enter an odd number- 1 

Value entered is : 1 

Enter an odd number- 
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 اإلغؾاث 0

 

 ٔزٓف؟ة0 ية ّي قًوٕةة اإلغالؽ يف ث41س 

ٔدى إرشةقْة ثٓافؽة داهة أغؾى. ٍقدػؼيْة هولغةء ىلع خكؾار اهدكوًٕةة ّي كةاَةة داهة ثةٔزٓف  إغالؽ
 يف ا7زةؿ أدٍةُ ، كًَة ثكدةثة إغالؽ ثقٕػ 7غةقفة األركةـ. اهجؾيصٕة.

 

  

# Simple Python function 

def fn(): 

    return "Simple Python function." 

 

# Python Generator function 

def generate(): 

    yield "Python Generator function." 

 

print(next(generate())) 

 

Python Generator function. 
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 اإلغؾاث 0

 

ٔزٓف؟ة0 ية ّي اهؼٔكٓراة يف ث41س   

ٕلة. يف ا7زةؿ أدٍةُ ، اهلؼرة ىلع إعةفة فوٓؾ شؼٔؼ إهى اهكةاَةة ا7ظؼدة  ثةٔزٓف ًَٔظَة دٔكٓر دَٔةيٕك
 .كدجَة يزةهلة ثقٕؽلة هكؾض رفةهة كجن خَفٕؽ قؿٕفة قٍشؾّة

 

 

def multiply_number(num): 

    def product(number): 

        'product() here is a closure' 

        return num * number 

    return product 

 

num_2 = multiply_number(2) 

print(num_2(11)) 

print(num_2(24)) 

 

num_6 = multiply_number(6) 

print(num_6(1)) 

 

22 

48 

6 
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 اإلغؾاث 0

 

  

def decorator_sample(func): 

    def decorator_hook(*args, **kwargs): 

        print("Before the function call") 

        result = func(*args, **kwargs) 

        print("After the function call") 

        return result 

    return decorator_hook 

 

@decorator_sample 

def product(x, y): 

    "Function to multiply two numbers." 

    return x * y 

 

print(product(3, 3)) 

 

Before the function call 

After the function call 

9 
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 ؟ثةٔزٓف 0 كٕف خلٓـ ثإٍشةء كةيٓس يف 42س 

هَأغؽ يزةؿ ثَةء إططةءاة ا7ٓكف. هْؽا ، ٍظدةث أقالل إهى خفكٕم أزقاث اهلًٕة اهؾإقٕة ثةفدػؼاـ اهَلؽدٌٕ 
)"0"(. ٔصت أف خكٓف ا7فةخٕض يٌ اهَٓع غٕؾ اهلةثن هودغٕٕؾ ، أك أٍَة فَقدػؼـ أٍٓاع اهجٕةٍةة اهدي ال خقًض 

 .tupleأق  stringأق  intثةهدغٕٕؾاة يف قكح اهدشغٕن. فَػدةر يٌ ثٌٕ 

ًل ة يٌ أك ٍٓع. هودًٕٕؿ ثٌٕ أزقاث اهجٕةٍةة ، ًٔكََة افدػؼاـ فةضوة )"،"( قيف ذهم ، ًٔكََة أف ٍأغؽ كٕ
 )}…{(.قاالطدفةظ ثةألشٕةء ثأكًوْة داغن أكٓاس يدكؾشة 

 

 ٔزٓف؟ة0 كٕف خلؾأ يٌ اهلةيٓس يف ث43س 

" ثةفدػؼاـ keyهصوت اهجٕةٍةة يٌ اهلةيٓس ، ًٔكََة اهٓضٓؿ يجةشؾة ثةفدػؼاـ ا7فةخٕض. ًٔكََة إرفةؽ "
 ثكؼ ذكؾ افى ا7دغٕؾ ا7لةثن هولةيٓس.]…[ األكٓاس 

 

>>> site_stats = {'site': 'tecbeamers.com', 'traffic': 10000, "type": 

"organic"} 

>>> type(site_stats) 

<class 'dict'> 

>>> print(site_stats) 

 

{'type': 'organic', 'site': 'tecbeamers.com', 'traffic': 10000} 

 

 

>>> site_stats = {'site': 'tecbeamers.com', 'traffic': 10000, 

"type": "organic"} 

>>> print(site_stats["traffic"]) 
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هصوت اهلٕى يٌ اإليالء. كًة فًض هَة ثدكٌٕٕ كًٕة افدؾاعٕة. إذا كةف  getًٔكََة طدى افدؼقةء ؼؾٔلة 
 .KeyErrorا7فدةج يفلٓدلا ، فقٕظؼت 

 

 ٔزٓف؟ة0 كٕف خصدةز كةاٌ اهلةيٓس يف ث44س 

 " الشدٕةز كةاٌ اهلةيٓس.in" ق "forًٔكََة افدػؼاـ اهظولة "

 اإلغؾاث 0

 

 

 

 

>>> site_stats = {'site': 'google.com', 'traffic': 10000, "type": 

"organic"} 

>>> print(site_stats.get('site')) 

google.com 

 

>>> site_stats = {'site': 'google.com', 'traffic': 10000, "type": 

"organic"} 

>>> for k, v in site_stats.items(): 

    print("The key is: %s" % k) 

    print("The value is: %s" % v) 

    print("++++++++++++++++++++++++") 

 



 
 39 

 

 ٔزٓف؟ة0 كٕف خغٕف قَةضؾ إهى كةيٓس يف ث45س 

 إعةفة قَةضؾ قٌ ؼؾٔق خكؼٔن اهلةيٓس ثًفدةج شؼٔؼ رى خكٌٕٕ اهلًٕة إهِٕ.ًٔكََة 

 

 updateًٔكََة طدى االٍغًةـ إهى كٓايٕـ هوظطٓؿ ىلع كةيٓس أكجؾ ثًقةقؼة ؼؾٔلة )(

 

The key is: type 

The value is: organic 

++++++++++++++++++++++++ 

The key is: site 

The value is: tecbeamers.com 

++++++++++++++++++++++++ 

The key is: traffic 

The value is: 10000 

++++++++++++++++++++++++ 

 

>>> # Setup a blank dictionary 

>>> site_stats = {} 

>>> site_stats['site'] = 'google.com' 

>>> site_stats['traffic'] = 10000000000 

>>> site_stats['type'] = 'Referral' 

>>> print(site_stats) 

{'type': 'Referral', 'site': 'google.com', 'traffic': 10000000000} 
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 ٔزٓف؟ة0 كٕف خظؽؼ قَةضؾ اهلةيٓس يف ث46س 

 del)(ًٔكََة طؽؼ يفدةج يف اهلةيٓس ثةفدػؼاـ ؼؾٔلة 

ٔلجن ا7فدةج كًكوًة. أٔغلة ، يكوًة رةٍٕة ، ًٔكََة  pop)(ؼؾٔلة أغؾى ، ًٔكََة افدػؼايْة ّي قؿٕفة 
 خًؾٔؾ كًٕة افدؾاعٕة إذا هى ٔكٌ ا7فدةج يٓشٓدلا.

 

  

site_stats = {} 

>>> site_stats['site'] = 'google.co.in' 

>>> print(site_stats) 

{'site': 'google.co.in'} 

>>> site_stats_new = {'traffic': 1000000, "type": "social 

media"} 

>>> site_stats.update(site_stats_new) 

>>> print(site_stats) 

{'type': 'social media', 'site': 'google.co.in', 'traffic': 

1000000} 

 

>>> site_stats = {'site': ' google.com', 'traffic': 10000, "type": 

"organic"} 

>>> del site_stats["type"] 

>>> print(site_stats) 

{'site': 'google.com', 'traffic': 1000000} 
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 0 كٕف خدظلق يٌ قشٓد يفدةج يف اهلةيٓس؟44س 

 .dictالغدجةر قشٓد يفدةج داغن كةاٌ  in“ ”قةين اهدشغٕن ثةٔزٓف ًٔكََة افدػؼاـ

 

 اهدي خى إًّةهْة. has_keyأٔغلة ؼؾٔلة )(ثةٔزٓف يف قكح فةثق ، كؼيح 

 ٔزٓف؟ة0 ية ّٓ ثَةء اهصًوة هفْى اهلةاًة يف ث45س 

 اهدٓكٕف ىلع فْى اهلةاًة كًة ٔوي0

 

>>> site_stats = {'site': 'google.com', 'traffic': 10000, "type": 

"organic"} 

>>> print(site_stats.pop("type", None)) 

organic 

>>> print(site_stats) 

{'site': 'google.com', 'traffic': 10000} 

 

>>> site_stats = {'site': 'google.com', 'traffic': 10000, 

"type": "organic"} 

>>> 'site' in site_stats 

True 

>>> 'traffic' in site_stats 

True 

>>> "type" in site_stats 

True 
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 قٔػؿٍْة يف كةاًة. 21إهى  11ىلع فجٕن ا7زةؿ ، فٕكٕؼ اهؾيؿ أدٍةُ شًٕف األركةـ يٌ 

 ٔزٓف؟ة0 ية ّٓ ثَةء اهصًوة هفْى اهلةيٓس يف ث46س 

 ٔظدٓك اهلةيٓس ىلع ٍفـ اهجَٕة كًة كةف هفْى اهلةاًة قهكٌ اهفؾؽ ّٓ أٍِ ٔقدػؼـ أكٓاس يدكؾشة0

ا7لةثوة كًفةخٕض قفٕػؿف ا7ؾثكةة  21إهى  11ىلع فجٕن ا7زةؿ ، فٕكٕؼ اهؾيؿ أدٍةُ شًٕف األركةـ يٌ 
 هدوم األركةـ كلٕى.

 0 ية ّي ضٕغة خكجٕؾ ا7ٓهؼ يف ثةٔزٓف؟51س 

 ٔدؽةثق ثَةء شًوة خكجٕؾ ا7ٓهؼ يف فْى اهلةاًة ، قهكٌ اهفؾؽ ّٓ أٍِ ٔقدػؼـ كٓف0ٌٕ

 

 قَؼ افدػؼايِ. 21إهى  11اهلٕى يٌ ىلع فجٕن ا7زةؿ ، فٕلٓـ اهكٓد اهدةهي ثإٍشةء كةاٌ يَشئ ٔٓهؼ 

 

  

[ expression(var) for var in iterable ] 

 

>>> alist = [var for var in range(10, 20)] 

>>> print(alist) 

 

{ aKey, itsValue for aKey in iterable } 

 

>>> adict = {var:var**2 for var in range(10, 20)} 

>>> print(adict) 

 

( expression(var) for var in iterable ) 
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 هوًًةرفة.ثةٔزٓف اٖف ، اٍـؾ ا7ؿٔؼ يٌ أفبوة يلةثوة 

 0 كٕف خكدت خكجٕؾ شؾؼي يف ثةٔزٓف؟51س 

 ًٔكََة افدػؼاـ اهكجةرة اهفؾدٔة اهدةهٕة كدكجٕؾ شؾؼي. اهكجةرة االفدؾاعٕة إذا كةف اهشؾط آغؾ ثٕةف آغؾ

 

خكؾؼ قٌ خكؼاد ثةٔزٓف؟0 يةذا 52س   

ٍلة طةهة افدػؼاـ هدػؿٌٔ قؼد اهدكؾاراة خظطن ثةٔزٓف  ىلع  .أرَةء افدػؼاـ اهدكؾاراة ، كؼ ٔكٓف هؼَٔة أطٕة
 .enumerateّؽُ ا7ًْة ثقْٓهة خةية يٌ غالؿ إقؽةء ؼؾٔلة يغًَة ُخكؾؼ  ثػ )(

 ".enumerated ر قإقةدخِ ككةاٌ "ثإرفةؽ يدغٕؾ قؼاد إهى قَطؾ كةثن هودكؾا enumerateخلٓـ اهؼاهة )(

" أق خظٓٔوِ إهى كةاًة اهطفٓؼ يٌ غالؿ افدؼقةء forًٔكََة افدػؼاـ ّؽا اهكةاٌ يجةشؾة يف طولةة "
 . هؼِٔ اهدٓكٕف اهدةهيlist0ؼؾٔلة )(

 

list((var for var in range(10, 20))) 

<generator object <genexpr> at 0x02FA8840> 

list((var for var in range(10, 20))) 

[10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19] 

 

 

>>> no_of_days = 366 

>>> is_leap_year = "Yes" if no_of_days == 366 else "No" 

>>> print(is_leap_year) 

Yes 

 

enumerate(iterable, to_begin=0) 
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Arguments: 

iterable: array type object which enables iteration 

to_begin: the base index for the counter is to get started, its 

default value is 0 

 

# Example - enumerate function  

alist = ["apple","mango", "orange"]  

astr = "banana" 

   

# Let's set the enumerate objects  

list_obj = enumerate(alist)  

str_obj = enumerate(astr)  

   

print("list_obj type:", type(list_obj)) 

print("str_obj type:", type(str_obj)) 

 

print(list(enumerate(alist)) )   

# Move the starting index to two from zero 

print(list(enumerate(astr, 2))) 
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 اإلغؾاث 0

 

 

 ؟ثةٔزٓف يف  0globals ية ّٓ افدػؼاـ قؿٕفة )(53س 

 اهظةهي ككةاٌ كةيٓس.شؼقؿ اهؾيٓز اهكًٓيٕة ثةٔزٓف يف  globalsخكؾض اهؼاهة )(

ثصؼقؿ ريٓز هالطدفةظ ثكن ا7كوٓيةة اهغؾقرٔة طٓؿ اهجؾٍةيس. خدغًٌ ّؽُ ا7كوٓيةة ثةٔزٓف  خظدفؾ
 أفًةء ا7دغٕؾاة قاألفةهٕت قاهفبةة اهدي ٔقدػؼيْة اهجؾٍةيس.

ثةٔزٓف  َؽةؽ اهكة7ي هوجؾٍةيس قٔقًض هَةخجلى شًٕف ا7كوٓيةة اهٓاردة يف ّؽا اهصؼقؿ يف اه
 .globalsةفدؾدادّة ثةفدػؼاـ ؼؾٔلة )(ث

 

 

list_obj type: <class 'enumerate'> 

str_obj type: <class 'enumerate'> 

[(0, 'apple'), (1, 'mango'), (2, 'orange')] 

[(2, 'b'), (3, 'a'), (4, 'n'), (5, 'a'), (6, 'n'), (7, 'a')] 

 

Signature: globals() 

 

Arguments: None 

 



 
 46 

 اإلغؾاث 0 

 

 يف ثةٔزٓف؟ 0zip 7ةذا خقدػؼـ ؼؾٔلة )(54س 

خكٌٕٕ اهفْؾس ا7لةثن هكؼة طةقٔةة طدى ٍدًكٌ يٌ افدػؼايْة ثةفدػؼاـ قطؼة  zipخدٕض هَة ؼؾٔلة 
 قاطؼة.

# Example: globals() function  

x = 9 

def fn():  

    y = 3 

    z = y + x 

    # Calling the globals() method 

    z = globals()['x'] = z 

    return z 

        

# Test Code      

ret = fn()  

print(ret) 

 
12 

 

Signature:  

 zip(*iterators) 

Arguments:  

 Python iterables or collections (e.g., list, string, etc.) 

Returns:  

 A single iterator object with combined mapped values 
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 اإلغؾاث0

 

 

 

# Example: zip() function 

   

emp = [ "tom", "john", "jerry", "jake" ]  

age = [ 32, 28, 33, 44 ]  

dept = [ 'HR', 'Accounts', 'R&D', 'IT' ]  

   

# call zip() to map values  

out = zip(emp, age, dept) 

   

# convert all values for printing them as set  

out = set(out)  

   

# Displaying the final values   

print ("The output of zip() is : ",end="")  

print (out) 

 

The output of zip() is : {('jerry', 33, 'R&D'), ('jake', 44, 'IT'), 

('john', 28, 'Accounts'), ('tom', 32, 'HR')} 

 



 
 48 

 ؟ثةٔزٓف 0 ية ّي يدغٕؾاة اهفبة أق اهزةثدة يف ثؾيصة 55س 

 يف ثةٔزٓف ، خشدؾؾ شًٕف اهكةاَةة يف فبة يشدؾكة أق يدغٕؾاة رةثدة.

 ا7دغٕؾاة ا7زٕوة أق غٕؾ اهزةثدة يػدوفة خًةيلة ألشٕةء يػدوفة.هكٌ 

. قيف clssيدغٕؾ كًدغٕؾإهى افدػؼاـ اهكوًة األفةفٕة اهزةثدة إلٍشةء  Javaق  C خظدةث هغةة اهجؾيصة يزن ++
 هؼْٔة ؼؾٔلة فؾٔؼة هدكؾٔف يدغٕؾ رةثح.ثةٔزٓف  ذهم ، فإف

. قخوم اهدي خظطن ىلع classيدغٕؾاة  classخطجض شًٕف األفًةء اهدي خًح خْٕبدْة ثلًٕة يف إقالف 
 كٕى يكَٕة يف أفةهٕت اهطَف خطجض يدغٕؾاة اهظةهة.

# Example  

class Test:  

    aclass = 'programming' # A class variable  

    def __init__(self, ainst):  

        self.ainst = ainst # An instance variable  

   

# Objects of CSStudent class  

test1 = Test(1)  

test2 = Test(2)  

   

print(test1.aclass) 

print(test2.aclass) 

print(test1.ainst) 

print(test2.ainst) 

# A class variable is also accessible using the class name 

print(Test.aclass) 
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 اإلغؾاث0

 دقَة اٖف ٍصٕت ىلع ثكظ أفبوة يلةثوة ثةٔزٓف ا7دلؼية ا7قدٓى.

 ٔزٓف؟ة0 كٕف ٔكًن اهكةين اهزالري يف ث56س 

قةين اهزالرٕة ّٓ ثؼٔن هوكجةراة اهشؾؼٕة. فْٓ ٔصًف ثٌٕ اهلٕى اهظلٕلٕة أق اهكةذثة ثجٕةف خظدةث إهى 
 اغدجةرُ.

 يزن خوم اهٓاردة أدٍةُ.خجؼق اهطٕغة 

[onTrue] if [Condition] else [onFalse] 

 

 "؟0self يةذا خفكن اهكوًة "54-س 

 selfخًزن يدغٕؾلا ٔظدفؾ ثًزٕن كةاٌ.ثةٔزٓف  ّي كوًة أفةفٕة يف 

 خلؾٔجلة ، ٔدى خًؾٔؾّة إهى األفةهٕت كًكوًة يػفٕة.يف شًٕف اهوغةة ا7ٓشْة هوكةاَةة 

 

 

programming 

programming 

1 

2 

programming 

 

x, y = 35, 75 

smaller = x if x < y else y 

print(smaller) 

 



 
 50 

 ٔزٓف؟ة0 ية ّي اهؽؾؽ ا7ػدوفة هَقع كةاٌ يف ث55س 

 . ثةٔزٓف ٔلدةف هَقع اهكةاَةة يفَّةؾ ؼؾ

  قؿٕفة)(copy.copy 
 .ٔصكن ٍقػة يٌ ا7وف يٌ ا7طؼر إهى اهٓشْة 
 .فدكؾض ٍقػة فؽظٕة يٌ ا7كوًة 

  قؿٕفة)(copy.deepcopy 
 ٍقػة يٌ كةاٌ يٌ ا7طؼر إهى اهٓشْة. كًة َٔدس 
 .فدكؾض ٍقػة قًٕلة يٌ ا7كوًة اهدي ًٔكَم خًؾٔؾّة إهى اهٓؿٕفة 

 0 ية غؾض اهدٓرٕق يف ثةٔزٓف؟56س 

 modules, andثةٔزٓف  . ٔلٓـ ثدكٌٕٕ قًوٕة خقصٕن قؿةاف، ّٓ ية ٍقًِٕ اهٓرةاقdocstringيف ثةٔزٓف 

classes. 

 اهدي فدقدػؼيْة هدظٓٔن ركى إهى فوقوة؟ثةٔزٓف  0 ية ّي قؿٕفة61س 

ٕلة أق فؼافٕلة  strهدظٓٔن ركى إهى فوقوة ، ًٔكَم افدػؼاـ )( اهؼاهة ا7غًَة. إذا كَح خؾٔؼ خًزٕولة رًةٍ
ٔلة ، فةفدػؼـ اهؼاهة ا7غًَة )(  .hexأق )( octقشؾ

 ؟0 كٕف خلٓـ ثدطظٕض ثؾٍةيس يف ثةٔزٓف؟ ّن يٌ ا7ًكٌ أف خدطفض كٓد ثةٔزٓف61س 

،  pdb. قإذا ثؼأٍة ثؾٍةيصلة ثةفدػؼاـ ثةٔزٓف  هدطظٕض أك ثؾٍةيس ثةٔزٓف  ٍكى ، ًٔكََة افدػؼاـ يطظض أغؽةء
 فقٕقًض هَة طدى ثةهدؼكٕق يف اهدكوًٕةة اهجؾيصٕة.

 ؟ثةٔزٓف هدطظٕض أغؽةء ثؾايس  0PDB كى ثإدراث ثكظ أقايؾ 62س 

 .ثةٔزٓف  هجؼء خطظٕض كٓد PDBفًٕة ٔوي ثكظ أقايؾ 

 ( إعةفة ٍلؽة خٓكفB) 
 ( افدبَةؼ اهدَفٕؽC) 
 ( اهدطظٕض غؽٓة ثػؽٓةS) 
 ( االٍدلةؿ إهى اهقؽؾ اهدةهيn) 
 ( كةاًة كٓد ا7طؼرl) 
 ( ؼجةقة خكجٕؾP) 
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0 ية ّٓ األيؾ هدطظٕض ثؾٍةيس ثةٔزٓف؟63س   
  اهدطظٕض ٔقةقؼ األيؾ اهدةهي يف خشغٕن ثؾٍةيس ثةٔزٓف يف قعف

0 كٕف خؾاكت خؼفق اهكٓد هجؾٍةيس يف ثةٔزٓف؟64س   

إلقؼاد غؽةؼٕف اهددجف قيؾاكجة  sys( هوٓطؼة اهًَؽٕة sysًكََة افدػؼاـ ؼؾٔلة عجػ )ٔيف ثةٔزٓف 
.ٔصت أف settraceخظدةث إهى خظؼٔؼ ؼؾٔلة رد اخطةؿ خدجف قخًؾٔؾّة إهى اهؼاهة )( اهٓؿةاف داغن اهجؾٍةيس.

 ٔظؼد رد االخطةؿ رالت طصس كًة ّٓ يٓعض أدٍةُ.

$ python -m pdb python-script.py 

 

import sys 

def trace_calls(frame, event, arg): 

    # The 'call' event occurs before a function gets executed. 

    if event != 'call': 

        return 

    # Next, inspect the frame data and print information. 

    print 'Function name=%s, line num=%s' % 

(frame.f_code.co_name, frame.f_lineno) 

    return 

def demo2(): 

    print 'in demo2()' 

def demo1(): 

    print 'in demo1()' 

    demo2() 

sys.settrace(trace_calls) 

demo1() 
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 قيدى خقدػؼـ ا7ٓهؼاة يف ثةٔزٓف؟ 0 7ةذا65س 

 yieldّٓ داهة خلٓـ ثإرشةع كةاٌ كةثن هودكؾار. ًٔكََة اهدكؾار ىلع كةاٌ ا7ٓهؼ ثةفدػؼاـ ثةٔزٓف يٓهؼ يف 

keyword هكٌ ًٔكََة اهلٕةـ ثؽهم يؾة قاطؼة فلػ ألف كًْٕى ال خقدًؾ يف اهؽاكؾة ، ثن خظطن ىلع  .
 اهلٕى ثقؾقة.

ؼرة ىلع االفدًؾار يف خَفٕؽ داهة أق غؽٓة ؼة7ة أردٍة االطدفةظ ثْة. قيف ذهم ، إهٕم خًَظَة ا7ٓهؼاة اهل
 ثكظ األيزوة طٕذ يٌ ا7فٕؼ افدػؼاـ ا7ٓهؼاة.

 .ًٔكََة افدجؼاؿ اهظولةة ثًٓهؼاة هظقةب اهَدةاس اهدي خدغًٌ يصًٓقةة ثٕةٍةة كجٕؾة ثكفةءة 
 قٍؾغت يف اهدؾاشف هجكظ اهٓكح. خكٓف ا7ٓهؼاة يفٕؼة قَؼية ال ٍؾٔؼ شًٕف اهَدةاس 
  ثؼالل يٌ افدػؼاـ قؿٕفة رد االخطةؿ ، ًٔكََة افدجؼاهْة ثًٓهؼ. ًٔكََة كدةثة طولة داغن اهٓؿٕفة

 خفكن ٍفـ اهشيء يزن رد االخطةؿ قخظٓٔوِ إهى يٓهؼ.

 خفكن يف ثةٔزٓف ؟ yield keyword 0 يةذا ٔفكن66س 

ا7ظطوة خظٓٔن أك قؿٕفة إهى يٓهؼ. ٔكًن يزن كوًة رإقٕة كٕةفٕة   yieldًٔكٌ هوكوًة اهؾإقٕة 
ًلة كةاٌ ا7ٓهؼ. أٔغلة ، ًٔكٌ أف خظدٓك اهؽؾٔلة ىلع يكة7ةة يدكؼدة هوكوًة  هوكٓدة. هكَْة فدكٕؼ داا

yield اهؾإقٕة. 

 اٍـؾ ا7زةؿ أدٍةُ.

def testgen(index): 

  weekdays = ['sun','mon','tue','wed','thu','fri','sat'] 

  yield weekdays[index] 

  yield weekdays[index+1] 

 

day = testgen(0) 

print (next(day), next(day)) 

 

#output: sun mon 
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 0 كٕفٕة خظٓٔن كةاًة إهى أٍٓاع ثٕةٍةة أغؾى؟64س 

 إهى أٍٓاع أغؾى.يف ثكظ األطٕةف ، ال ٍقدػؼـ اهلٓااى كًة ّي. ثؼالل يٌ ذهم ، قوَٕة خظٓٔوْة 

 خظٓٔن كةاًة إهى فوقوة.

 ؾشف كقوقوة.اهدي خصًف كن اهكَةضؾ يف قَطؾ قاطؼ قخ joinًٔكََة افدػؼاـ ؼؾٔلة. )(

 خظٓٔن كةاًة إهى يصًٓقة.

 .tupleهدظٓٔن كةاًة إهى ثةٔزٓف يف  tupleافدؼقةء داهة )(

 ّؽُ اهٓؿٕفة خأغؽ اهلةاًة كٓفٕؽة هْة.

 هكٌ خؽكؾ ، ال ًٔكََة خغٕٕؾ اهلةاًة ثكؼ خظٓٔوْة إهى يصًٓقة ألٍْة خطجض رةثدة.

 خظٓٔن كةاًة إهى يصًٓقة.

weekdays = ['sun','mon','tue','wed','thu','fri','sat'] 

listAsString = ' '.join(weekdays) 

print(listAsString) 

 

#output: sun mon tue wed thu fri sat 

 

weekdays = ['sun','mon','tue','wed','thu','fri','sat'] 

listAsTuple = tuple(weekdays) 

print(listAsTuple) 

 

#output: ('sun', 'mon', 'tue', 'wed', 'thu', 'fri', 'sat') 
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 خظٓٔن كةاًة إهى يصًٓقة هِ آرةر شةٍجٕة.

 .ال ٔقًض اهدكٌٕٕ ثإدغةالة يكؾرة ثظٕذ ٔؿٔن اهدظٓٔن أك قَطؾ يٌ ّؽا اهلجٕن 
 .ا7صًٓقة قجةرة قٌ يصًٓقة يؾخجة ، هؽهم فٕدغٕؾ خؾخٕت قَةضؾ اهلةاًة أٔغلة 

 هدظٓٔن كةاًة إهى يصًٓقة. setذهم ، ًٔكََة افدػؼاـ اهؼاهة )(قيف 

 خظٓٔن كةاًة إهى كةيٓس.

يف اهلةيٓس ، ًٔزن كن قَطؾ زقشلة ثلًٕة يفدةج. هؽا فإف خظٓٔن اهلةاًة هٕـ ثْؽُ اهجقةؼة كًة كةف 
 ثةهَقجة ألٍٓاع اهجٕةٍةة األغؾى.

ًة إهى يصًٓقة يٌ األزقاث رى افدؼقةء اهؼاهة قيف ذهم ، ًٔكََة خظلٕق اهدظٓٔن قٌ ؼؾٔق خلقٕى اهلةا
)(zip .إلقةدخْة كًصًٓقةة 

 إهى خظٓٔوْة أغٕؾلا إهى كةيٓس. dictفٕؤدك خًؾٔؾ اهطفٓؼ إهى داهة )(

 

  

weekdays = 

['sun','mon','tue','wed','thu','fri','sat','sun','tue'] 

listAsSet = set(weekdays) 

print(listAsSet) 

 

#output: set(['wed', 'sun', 'thu', 'tue', 'mon', 'fri', 

'sat']) 

 

weekdays = ['sun','mon','tue','wed','thu','fri'] 

listAsDict = dict(zip(weekdays[0::2], weekdays[1::2])) 

print(listAsDict) 

#output: {'sun': 'mon', 'thu': 'fri', 'tue': 'wed'} 

 



 
 55 

 0 كٕف خظقت خكؾاراة كن قَطؾ يٓشٓد يف اهلةاًة دقف ذكؾّة ضؾاطة؟65س 

 ىلع قكـ ا7صًٓقةة ، ًٔكٌ أف خظدٓك اهلٓااى ىلع قَةضؾ هْة ٍفـ اهلٕى.

 خلٓـ ثإرشةع خكؾاراة قَطؾ يكٌٕ. count، خظدٓك اهلةاًة ىلع داهة )(ثةٔزٓفيف 

 قؼ خكؾاراة قَطؾ فؾدك.

 قؼ خكؾاراة كن قَطؾ يف اهلةاًة.

 . فدؽجف خكؾار كن قَطؾ.countفَقدػؼـ كةاًة اهفْى يف ؼؾٔلة )(

 ؟ثةٔزٓفة يف قكٕف ّٓ أفغن يٌ كةاً 0NumPy ية ّٓ 66س 

NumPy  هوظٓفجة اهكوًٕة ًٔكَْة اهدكةين يف أطصةـ اهجٕةٍةة اهكجٕؾة. ٔدغًٌ كةاٌ ثةٔزٓف ّي طؿية
 كٓك قيصًٓقة يٌ اهٓؿةاف ا7دلؼية. N-dimensionalضفٕف 

 خدفٓؽ ىلع اهلٓااى ا7غًَة. ال ٔٓشؼ. يٌ أفجةب ذهم. NumPyكًة أف ضفةاف 

weekdays = 

['sun','mon','tue','wed','thu','fri','sun','mon','mon'] 

print(weekdays.count('mon')) 

 

#output: 3 

 

weekdays = 

['sun','mon','tue','wed','thu','fri','sun','mon','mon'] 

print([[x,weekdays.count(x)] for x in set(weekdays)]) 

 

#output: [['wed', 1], ['sun', 2], ['thu', 1], ['tue', 1], 

['mon', 3], ['fri', 1]] 
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  ضفٕفةةNumPy .يغغٓؼة أكزؾ يٌ اهلٓااى 
  كؾاءة قكدةثة اهكَةضؾ أفؾع يفNumPy. 
  ٔكؼ افدػؼاـNumPy .أكزؾ يالءية يٌ اهلةاًة اهلٕةفٕة 
  خكؼ ضفٕفةةNumPy ثةٔزٓف  أكزؾ كفةءة ألٍْة خؿٔؼ يٌ قؿٕفة اهلٓااى يف. 

 ؟ثةٔزٓف فةرغة يف  0NumPy ية ّي اهؽؾؽ ا7ػدوفة إلٍشةء يطفٓفة 111س 

 فةرغة. NumPyَّةؾ ؼؾٔلدةف ًٔكََة خؽجٕلًْة إلٍشةء ضفةاف 

 اهؽؾٔلة األقهى إلٍشةء ضفٕف فةرغ.

 اهؽؾٔلة اهزةٍٕة إلٍشةء ضفٕف فةرغ.

 ٔزٓف األفةفٕةةث يف أفبوة  -يٓشؿ 

 .ثةٔزٓف  ككى ثأطؼت يصًٓقة يٌ أفبوة ٔكصت شًٍٕأين أف 

 قأخًَى اف خشةركٍٓة اكدؾاطةخكى  ىلع طقةثي اهػةص أخًَى ٔكصجكى اهكدةب 

shadow0020@hotmail.com-black 

 وجابعووي على قىواجي في جلجرام 

https://t.me/shadow_YE 

https://t.me/SHADOW_YEMEN 

https://t.me/Shadow_books 

 .كةف يككى اغٓكى رشٕؼ اهلةعي

import numpy 

numpy.array([]) 

 

# Make an empty NumPy array 

numpy.empty(shape=(0,0)) 
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