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 (IDLEالبايثون وبيئة التطوير المتكاملة )مقدمة عن 

 :مقدمة

على بيئة التطوير تقوم بتعريفكم سو (Python) هذه سوف تغطي كيفية تنصيب البايثون المراجعةجلسة 

 التي سنستخدمها في هذا المساق. البايثون ( وهي بيئة تطويرIDLEالمتكاملة )

 

 تنصيب البايثون

 Athena / Linuxعلى نظام التشغيل 

في موجه  ’idle‘. قم بكتابة Athena  Linuxعلى نظام التشغيل يجب تنصيب البايثون بشكل صحيح 

ل بيئة . هذا األمر يجب أن يشغ   حللتأكد أن كل شيء يعمل بشكل صحي (command promptاألوامر )

 تطوير البايثون.

 

 حاسوبكعلى 

نصيب البايثون. سوف نستخدم برنامج بايثون لتإذا كنت تعمل على حاسوبك، فستحتاج على األغلب 

 2.5.4. يجب عليك تنزيل وتنصيب النسخة نزيلاضغط هنا للدخول إلى رابط التالقياسي. 

 

 ويندوز

   Windows Installer التنزيل والتنصيب

 

 Mac OS Xماكنتوش 

   Installer Mac OS Xب التنزيل والتنصي

 

 (IDLEاستخدام بيئة التطوير المتكاملة )

IDLE  يثون واالسم مأخوذ من األحرف األولى للكلمات التالية "تطوير متكاملة قياسية للغة الباهي بيئة 

nvironmentE opmentLeveD ntegratedI" نظامي التشغيل . إنه يعمل بشكل جيد على كل من Unix  و

 ويندوز.

https://www.python.org/downloads/
https://www.python.org/downloads/ftp/python/2.5.4/python-2.5.4.msi
http://www.python.org/ftp/python/2.5.4/python-2.5.4-macosx.dmg
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الوصول إلى الوضع التفاعلي لبايثون. وله أيضاً محرر نصي  مكنك منله نافذة لتوجيه األوامر، والتي ت

 (.source filesالمصدرية ) وتعديل الملفاتإنشاء الذي يمكنك من 

 IDLEيجب أن تشغل  ،بدالً من القراءة بشكل سلبي، وIDLE ميزات التالي حول ستعرا خالل اال

 وتجرب أن تكرر ما هو موجود في لقطات الشاشة.

 

 موجه األوامر التفاعلي لبايثون

 ، سيظهر لك نافذة فيها موجه أوامر تفاعلي لبايثون:IDLEعندما تشغل 

 

وما إن تنتهي من  '<<<'عند يمكنك كتابة النص البرمجي بلغة البايثون بشكل مباشر داخل موجه األوامر، 

 إدخال تعليمة برمجية كاملة سيتم تنفيذها، على سبيل المثال اكتب:

>>> print "hello world" 

 يلي: وسيظهر لك ما Enterواضغط 

hello world 

 كآلة حاسبة: IDLEتخدام يمكن اس

>>> 4+4   

      8  

 اوالطرح والضرب هي عمليات داخلية في البايثون. وهذا يعني أنه بإمكانك استخدامه الجمععمليات 

الرياضيات.  (module) وحدة/فوراً. إذا أردت القيام بحساب الجذر التربيعي يجب عليك استيراد مكتبة

 بمعناها اآلن، سنقوم بشرحها الحقاً خالل المساق، ولدينا مثال عن حساب الجذر التربيعي:ال تهتم 
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>>> import math   

>>> math.sqrt(16) 

4.0               

 

 

 

 

 مكتبة الرياضيات تسمح لك بالقيام بالعديد من العمليات المفيدة:
>>> import math    

>>> math.pow(3, 2) 

9.0                

>>> math.cos( 0 )  

1.0                

IDLE الحظ أنه يجب عليك فقط تنفيذ أمر االستيراد مرة واحدة فقط بعد تشغيل 

 

 

:تمرين  

 )هذا فقط للتدريب، لن يتم تصحيحه ولن يكون عليه درجات(

 لحساب: IDLEاستخدم 

 5لألس  23.0 .1

 الجذر الموجب للمعادلة التالية: .2

34*x^2 +68*x – 510 

 

 تذكر:

a*x^2 +b*x + c 

4*a*c))/(2*a) –b +sqrt(b*b -= ( 1x 

 

 


