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 0الواجب المنزلي 

 مقدمة

كما في البنية  .وعلى البرمجة بلغة البايثون IDLEفك على بيئة البرمجة هذا الواجب المنزلي سيعر   

وتكتب برنامجاً بسيطاً بلغة بايثون   IDLEبتنصيب في هذا الواجب العامة للواجب المنزلي، سوف تقوم 

 تعلق بالتعاون والقسم المتعلق بتسليم الواجب.الم وخصوصاً القسموتسلمه. قم بقراءة الواجب بتمعن 

 

 التعاون

كل طالب أن يكتب ويسلم واجبه بشكل منفصل. قم بذكر على يجب  إنمايمكنك التعاون مع طالب آخرين، 

أسماء الطالب الذين عملت معهم على حل الواجب. من أجل تفاصيل أخرى، قم بمراجعة سياسة التعاون 

 الموجودة في مخطط المساق.

 

 IDLEتنصيب البايثون و 

لتنصيب  (IDLEمقدمة عن البايثون وبيئة التطوير المتكاملة )قم باتباع الخطوات الموجودة في 

على الحاسب الذي تنوي استخدامه خالل المساق. يمكنك تخطي خطوة التنصيب إذا  IDLEالبايثون و 

 .Athena  Linuxعلى نظام التشغيل كنت تعمل 

باستخدام التمرينات الموجودة في ملحق المحاضرة. ما إن تصبح  IDLEايثون و قم بالتعود على الب

 جاهزاً يمكنك المتابعة بالجزء البرمجي لهذا الواجب.

 

 برنامج بسيط جداً: إدخال وطباعة اسمك

وأن تبدأ  IDLEهدف هذا التمرين البرمجي ببساطة هو لكي تصبح أن تشعر براحة أكبر اثناء استخدام 

العناصر األساسية ألي برنامج تتضمن القدرة على طباعة النتائج  بايثون.لالعناصر البسيطة لباستخدام 

)كاستخدام  console الـ باستخدام)باستخدام عملية الطباعة( والقدرة على قراءة دخل ما من المستخدم 

تلك ول على حفظ قيم في متغي  ر ما، لكي يستطيع البرنامج الحص والقدرة على (raw_inputالعملية 

 ما يحتاجها.عندالقيمة 
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 1المسألة 

 يلي بالترتيب: يقوم بمااكتب برنامجاً 

 اطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال اسم عائلته. .1

 .هاطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال اسم .2

 قم بطباعة اسم المستخدم واسم عائلته بهذا الترتيب. .3

ن كما يلي )الكلمات باللون األزرق أظهرها الحاسوب بناء مثال على التفاعل بين البرنامج والمستخدم مبي

استخدمنا األلوان هنا فقط للتمييز بين –دخل المستخدم  يباللون األسود ه ، والكلماتعلى األوامر

 المستخدم والحاسوب(:

 Enter your last name: 

                **Grimson  

Enter your first name: 

                         **eric 

                            Eric 

                    Grimson  

 

 مالحظة:

من  قسم اإلدخال واإلخراجيمكنك بسهولة أن تتطلع على  printلترى كيفية استخدام تعليمة الطباعة 

Python Wikibook( بذلك تتعلم كيفية استخدام عبارات الطباعة لطباعة قيم السالسل .string.) 

 

إلى بيئة البايثون يمكنك أن تتطلع على نفس القسم المستخدم  consoleلترى كيفية قراءة دخل من 

 (.raw_inputالمذكور سابقاً )قم باالطالع على الدال ة 

 

حفظها في متغير )بعبارة أخرى، قم بإعطائها اسماً قيمة ما، يجب عليك إذا أردت االحتفاظ بتذكر أنه 

على  االطالعمن المناسب أنه بحيث يمكنك اإلشارة إليه عندما تريد الحصول على القيمة(. يمكن أن تجد 

 .Python Wikibookمن  رات والسالسلقسم المتغي   

 

 

 

 

https://en.wikibooks.org/wiki/Python_Programming/Input_and_Output
https://en.wikibooks.org/wiki/Python_Programming/Input_and_Output
https://en.wikibooks.org/wiki/Python_Programming/Variables_and_Strings
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 عملية التسليم:

 الحفظ .1

ال تقم بتجاهل هذه الخطوة وال تسمي الملف و ps0.psقم بحفظ النص البرمجي في ملف وقم بتسميته 

 بأسماء أخرى.

 

 التوقيت ومعلومات عن التعاون .2

التي أمضيتها على  -بيبشكل تقري-في بداية كل ملف، قم بكتابة تعليق واذكر فيه عدد الساعات 

 ، واذكر أيضاً أسماء األشخاص الذين تعاونت معهم. على سبيل المثال:جزءالمسائل في هذا ال

# Problem Set 0 

# Name: Jane Lee 

# Collaborators: John Doe 

# Time: 3:30 

# 

  ... اكتب النص البرمجي هنا ...

 

 

 

 


