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C# 
str.substring(0,3)

JavaScript  
str.substr(0,3)                                 

PYTHON

str[0:3] or str[:3] 



البايثونمقدمة عن لغة 

ل واسع في وتستخدم بشكاإلغراضتعتبر لغة بايثون لغة تفسيرية متعددة 
ومية العديد من المجاالت كبناء البرامج المستقلة باستخدام الواجهات الرس

مجة إلى استخدامها كلغة بربالإلضافةالمعروفة وفي عمل برامج الويب، 
رامج نصية للتحكم في أداء بعض من أشهر البرامج المعروفة أو في بناء ب

طة وبشكل عام يمكن استخدام بايثون لبرمجة البرامج البسي. ملحقة لها
. الوقتللمبتدئين وإنجاز المشاريع الضخمة كأي لغة برمجية أخرى في نفس



اختراعها وتطورها 

االليءمركز العلوم والحاسب (  (CWIنشأت بايثون في مركز 
في أواخر الثمانينات،رزومفان ُجويدوبأمستردام على يد 

.  1991وكان أول إعالن عنها في عام 

. Cكتابة نواة اللغة بلغة تم 

ة مسرحية على لغته تعبيرا عن إعجابه بِفرق  " بايثون"أطلق اسم 
ي بايثون هزلية شهيرة من بريطانيا، كانت تطلق على نفسها اسم مونت

(  (Python Monty: باإلنجليزية



ايثونالصيغة النحوية للغة ب

لغة بايثون أبتكرت، وطورت 
لتكون لغة عالية المقروئيه فهي 
تستخدم كلمات ومفاهيم إنجليزية 
شائعة اإلستخدام بينما تستخدم 

اللغات البرمجية اإلخرى عالمات 
.الترقيم

اء تستخدم بايثون المسافات البيض
واإلزاحات بدال من األقواس وذلك 

لكي يتم تحديد حجم الجمل 
.البرمجيه



مل مع التعابإختصاروهو البياناتعالم
ة بـ البيانات الضخمة المعقدة وعلى دراي
قواعد الرياضيات الصعبة، ولغات 
البرمجة التي من شأنها التعامل مع 

جم منبإختصارالبيانات الضخمة، وهو 
ذهب لكل من يعمل في ذلك المجال 
ات إلنهم يستخرجون العديد من المعلوم

الهامة من مليارات البيانات التي قد ال
لمهمة في تلك اوعالم البيانات تبدو مهمة 

حصول التستخدمها في تستطيع أن النك
ن على راتب عالي ومميز، ولغة بايثو

يانات تلعب دوراً رائعاً للتعامل مع الب
.الكبيرة



مجاالت 
استخدام لغة
البايثون

تستخدم لغة البرمجة بايثون جوجل وناسا واليوتيوب .1
.COM.وبرمج واألنستقرام

.ZOPEقد استخدمت في برمجة مشروع .2

تستخدم في عدة تطبيقات، ومشاريع عالمية كمشروع .3
BLENDER 3، وهو مشروع تصميمDمثلSoftimage 
.3D، وتطبيق مايا لعمل تصاميم 3Dللتصاميم 

.FIERFOXاستخدمت في مشروع .4

– MAC-Linux)تستخدم في أنظمة تشغيل مثل .5 windows.).

.تستخدم كلغة برمجة نصية.6

.Civilizationلعبه .7

رة، مثل لعدة ألعاب الكترونية شهيسكربتاتتستخدم في عمل .8
online ،Second Life.

. ArcGISبرامج تصميم الخرائط الجغرافية كبرنامج .9

.  ( Security)تُستخدم لغة بايثون في مجال الحماية الرقمي.01



بات البرمجية كما أن لها الكثير من المكتالنشط ، تتميز بايثون بمجتمعها 
ذات االغراض الخاصة والتي برمجها أشخاص من مجتمع هذه اللغة، 

التي توفر مجموعه من الوظائف من أجل PyGameمثاًل مكتبة 
اعد التعامل مع العديد من أنواع قوللبايثونويمكن االلعاب برمجة 

.وغيره MySQLالبيانات مثل 



مميزات لغة 
البايثون 

على العديد من أنظمة تشغيل إستخدامهايمكن -1
– MAC-Linux)مثل االليءالحاسب  windows.)

.قرائتهاسهولة تعلم لغة بايثون وسهولة و -2

(.( Source Openمفتوحة المصدر البايثونلغة -3

 Programmingلغة بايثون تدعم البرمجة الكائنية -4
Oriented Objectوتدعم أيضا البرمجة اإلجرائية

MySql: التعامل مع قواعد البيانات المختلفة مثل-5 –
Oracle- Sql Microsoft  الـ إستخدامكما يمكنAPI 

. DATAللتعامل مع 

ة لغة بايثون عالية المستوي فال تحتاج لمراجع-6
.التفاصيل



عيوب لغة البايثون 

الذاكرة                                                    استهالك 

التشغيل                                              االخطاء وقت 

البيانات                                                       قواعد 

الهاتف                                                       تطوير 

السرعة                                                               

اخري                               صعوبة استخدامها مع لغات 



الحساسهالحاالت

األحرف أن لغة البرمجة تميز بين األحرف الكبيرة وتعني الحساسهالحاالت
.الصغيرة

ماء بايثون تعامل األسماء التي نستخدمها بتأني سواء كنا نضع هذه األس
.الكائنات إلخ، الكالسات، الدوال، للمتغيرات

.ليسوا شيئاً واحداً  Noteو  note: مثال



الكالس   إسم

لمة أول حرف من كل كإجعل، الكالس يتألف من أكثر من كلمةإسمالكالس بحرف كبير و في حال كان إسمإبدأدائماً 
.كبيراً 

:أمثلة

:واحدةالكالس يتألف من كلمة إسمفي حال كان •

class First:

:كلمةالكالس يتألف من أكثر من إسمفي حال كان •

class FirstPythonClass:



المتغيرإسم

متغير الإسماألحرف الصغيرة عند وضع أسماء للمتغيرات و في حال كان إستخدم
.بين كل كلمتين_ يتألف من أكثر من كلمة قم بوضع 

أمثلة

:المتغير يتألف من كلمة واحدةإسمفي حال كان •

average = 10

:المتغير يتألف من أكثر من كلمةإسمفي حال كان •

total_score = 20



الدالةإسم

تألف الدالة يإسماألحرف الصغيرة عند وضع أسماء للدوال و في حال كان إستخدم
.بين كل كلمتين_ من أكثر من كلمة قم بوضع 

أمثلة

.الدالة يتألف من كلمة واحدةإسمفي حال كان •

def display():

.الدالة يتألف من أكثر من كلمةإسمفي حال كان •

def display_user_info():



التعليقات

ننسى كيف نستخدم التعليقات لنضع مالحظات حول الكود الذي كتبناه فقط لكي ال
.برمجنا الكود في حال أردنا مراجعته أو التعديل عليه بعد وقت طويل

يمكن وضع التعليقات ال تؤثر إطالقاً على الكود المكتوب الموضوع في البرنامج و
.عدد غير محدود من التعليقات

.ثم أكتب بعده ما شئت# ضع الرمز ، لتضع تعليق

:مثال

عهذا تعليق يتألف من سطر واحد و هو ال يؤثر أبداً على الكود الموضو#     

تيمكنك وضع العدد الذي تريده من التعليقا، كما تالحظ.. هذا تعليق آخر#  



سطر  كتابة أكثر من أمر واحد على نفس ال

 ً .بايثون تعتبر أن كل أمر يكتب على سطر واحد، إفتراضيا

ين كل ب; إذا أردت كتابة أكثر من أمر على نفس السطر قم بوضع فاصلة منقوطة 
.أمرين و هكذا سيفهم مترجم لغة بايثون أن السطر عليه أكثر من أمر

:مثال

ً . هنا قمنا بوضع ثالث أوامر على سطر واحد• كل أمر هنا عبارة عن ، فعليا
:تعريف متغير و إعطائه قيمة

x = 1; y = 2; z = 3



كتابة أمر واحد على أكثر من سطر
.من سطرفي نهاية كل سطر و هكذا سيفهم مترجم لغة بايثون أن األمر يتألف من أكثر\إذا أردت كتابة أمر واحد على أكثر من سطر قم بوضع الرمز 

:هنا قمنا بتعريف ثالث متغيرات

item_1 = 10

item_2 = 20

item_3 = 30

:الثالث أسطر التالية عبارة عن أمر واحد

إذا هنا سيتم جمع قيم المتغيرات item_1و  item_2و  item_3وضع الناتج في المتغير 

total = item_1 + \

item_2 + \

item_3

:هنا قمنا بعرض قيمة المتغير

print("total contains:", total)

:سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل

total contains: 60



يالثانالمثال
.هنا قمنا بتعريف مصفوفة من النصوص•

:األربعة أسطر التالية عبارة عن أمر واحد

seasons = ['Autumn',

'Winter',

'Spring',

'Summer']

:هنا قمنا بعرض القيم المخزنة في المصفوفة

print("Seasons contains:", seasons)

:سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل•

Seasons contains: ['Autumn', 'Winter', 'Spring', 'Summer']



األحرف المستخدمة في وضع األسماء في
بايثون

يسمى .. كائن إلخ، كالس، دالة، نضعه لمتغيرإسمأي 
identifier في البرمجة.

،  اصخإسمفي بايثون كل عنصر نريد إنشاؤه علينا إعطاؤه 
.له identifierأي علينا تحديد الـ 

أي ، سمائهمإذاً يتم التمييز بين العناصر في بايثون من خالل أ
.Identifiersمن خالل الـ 



قواعد إلزامية عند إعطاء األسماء
أو حرف صغير بين A-Zيجب أن يبدأوا بحرف كبير بين  Identifiersالـ 1.

a-z  أو الشحطة_.

(Keywords) أي كلمة من الكلمات المحجوزة إستخداميمنع 2.

.Case Sensitiveال تنسى أن بايثون تطبق مبدأ الـ 3.

:ركز على أول حرف فقط 

Harmash: أمثلة لألسماء التي يسمح باستخدامها , name , _number

1st , -cash , @user: أمثلة لألسماء التي يمنع استخدامها



ثون  في بايالمحجوزهالكلمات 
Identifiersكـ إستخدامهاأي ال يمكن ، جميع الكلمات التالية محجوزة للغة بايثون

and

assert

break

class

continue

def

del

elif

else

except

exec
False
finally
for
fromglobal
if
import
in
islambda
None
nonlocal
not
orpass
print
raise
return
True

try
while
with
yield



THE END 


