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 فصل اول 
 تونیپا نویسیبرنامه یمعرف •
 هازبان  رینسبت به سا تون یپا تیمحبوب علت •
 تونیقوت پا نقاط •
 ست؟ یچ آناکوندا افزارنرم  •
 آناکوندا افزارنرم نصب  روند •
• string ست؟ یچ 
 به چه صورت است؟ تونیکدها در پا خواندن •
 ست؟ یچ import مفهوم •
 تون یپا فرضپیشتوابع  یمعرف •
   type تابع یبررس •
 دارد؟  یو چه کاربرد ستیتابع چ مفهوم •
 مفهوم کالس  یبررس •
 دارد؟ هاییویژگی چه  کالس •
 ست؟ یچ Object ای یش مفهوم •
 str int با class تفاوت •
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 فصل دوم 
 DATA TYPE  مفهوم یبررس •
   string ریمتغ یبررس •
 منظور را دارد؟ کیهر دو   '  و ' " هم " چرا •
 'f  حالت یبررس •
 یعدد یرهایمتغ یبررس •
 یمنطق یرهایمتغ یبررس •
 (رهایاز متغ ی گر یحالت دها )  کوئنسیس یو بررس یمعرف •
 ست؟ یچ list با type تفاوت •
 range تابع یبررس •
 itemsروش بردن  و به کار یمعرف •
 type  تیماه یبررس •
 ست یچ id تابع •
 ست؟ یچ isinstance فانکشن •
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 فصل سوم 
 تون یدر پا یشرط یساختارها یبررس •
 ی ساختار شرط یاپراتورها یمعرف •
 ایمقایسه اپراتورهایانواع  یبررس •
 یمنطق یاپراتورها یبررس •
 شناسه یاپراتورها یبررس •
 ت یعضو یاپراتورها یبررس •
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 چهارمفصل 
 ((arithmetic یحساب  یاپراتورها یمعرف •
 (bitwise)  یتیب یاپراتورها یمعرف •
 ایمقایسه یاپراتورها یبررس •
 (Boolean)  نیبول یاپراتورها یبررس •
 به چه صورت است؟  تونی اپراتورها در پا تیاولو •
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 فصل پنجم 
 while loop  ساختار یبررس •
 for loop  یساختار کل یبررس •
 while loop  از یو مثال کد نویسی •
 for loop   یبرا یمثال کد نویسی •
 while یبرا conditional با یمثال •
 continue   استفاده از یبرا یمثال •
 for  یبرا conditional استفاده از یبرا یمثال •
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 فصل ششم
 تون یمفهوم تابع در پا یبررس •
 تابع  یبرا یمثال کد نویسی •
 ((arg میهبد یورود  یتعداد متفاوت یکه به ورود یاز تابع در حالت یمثال کد نویسی •
 ( (kwargs میهبد  یکشنر یتعداد د یکه به ورود یاز تابع در حالت یمثال کد نویسی •
 هاتابعدر  هاخروجی  یبررس •
 به چه معناست؟ تونیدر پا generator مفهوم •
 ؟دهدمیانجام  یچه کار  yield ووردیک •
  inc  تابع یبررس •
• return  گریفانکشن در فانکشن د کیکردن 
• decorator ؟ دهدمی انجام  یچه کار 
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 فصل هفتم 
 افتهیساختار  هایداده •
 ست؟یچ ستیل داده •
 ست؟ یچ ستیو ل tuple هایداده تفاوت •
 ؟ چیست یکشنر ید داده •
 ستیداده ل هایقابلیت ساختار و  یبررس •
 index  تیقابل یبررس •
  remove تیقابل یبررس •
 pop تیقابل یبررس •
 join تیقابل یبررس •
 یکشنر یساختار د یبررس •
 items  تیقابل یبررس •
 keys  تیقابل یبررس •
 get  تیقابل یبررس •
 set  هساختار داد یبررس •
 ست؟ یچ set هایقابلیت •
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 فصل هشتم 
 ست؟ یکالس چ •
 در کالس  constructor مفهوم یبررس •
 object variable  هب یدسترس روش •
• class ؟کنیممی یرا چگونه در کدها معرف 
 کالس نتمویداک یبررس •
 مختلف کالس یمتدها یبررس •
 class و object متغیرهایتفاوت   •
 تونی پا نویسیبرنامه مفهوم وراثت در زبان  یبررس •
 در وراثت  فرضپیش هایکالساز  استفاده •
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 فصل نهم
 و حل کردن ان ها تونیها در پا ارورانواع  یبررس •
 ست؟ ی چ traceback مفهوم •
 expect  رفع کردن یچگونگ •
 م؟یارور را گزارش کن کی ای expect کی دیتول یچگونگ •
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 فصل دهم
 string  کالس یبررس •
 string  پراستفاده در یمتدها •
 string  در title تیقابل یبررس •
 string  در concat تیقابل یبررس •
 string  در format تیقابل یبررس •
 دادن اعداد در حالت اعشار  نشان •
 ی نر یدادن اعداد در حالت با نشان •
 string  در split تیقابل یبررس •
   string   در join تیقابل یبررس •
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 فصل یازدهم 
 هاتابعدر  file استفاده کردن •
 string (line ending)  خط یانتها یبررس •
 text لی اطاعات از فا خواندن •
 writeline  تیقابل یبررس •
 ؟ کنیممیرا چگونه باز   ینر یبا لیفا •
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 فصل دوازدهم
 تونیپا یداخل یفانکشن ها •
 مرتبط با اعداد  یفانکشن ها یمعرف •
 تون یپا repr فانکشن یبررس •
 در مثال تونیپا  chr فانکشن یبررس •
 در مثال تونیپا reversed فانکشن یبررس •
 در مثال تونیپا sum فانکشن یبررس •
 در مثال تونیپا  any فانکشن یبررس •
 در مثال تونی پا all فانکشن یبررس •
 در مثال  تونیپا isinstsnce فانکشن یبررس •
 در مثال تونیپا id فانکشن یبررس •
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 فصل سیزدهم
 نتویپا هایماژول  یمعرف •
   os  ماژول یبررس •
 sys  ماژول یبررس •
 random  ماژول یبررس •
 datetime  ماژول یبررس •
 م؟ یماژول را خودمان درست کن کی چگونه •
 آن یو متدها time ماژول یبررس •

 

 


