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 ست؟ یعملگر چ .1
 (Operators in Python)  تونیانواع عملگر ها در پا  .2

 فهرست مطالب
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را   ی مهم ارینقش بس ی سی برنامه نو یزبان ها ریو سا  تونیعملگر ها در پا
ام محاسبات وجود نخواهد  که بدون عملگرها امکان انج چرا کنند؛ ی م  فایا

  .خود را از دست خواهند داد یی کارا ی س یبرنامه نو  یداشت و عمال زبان ها
  ی مختلف یممکن است عملگر ها به روش ها  ی سیهر زبان برنامه نو  در

 در .ستین ی قاعده مستثن  نیاز ا زین تونیکه پا رندیمورد استفاده قرار گ
انواع عملگر و نحوه عملکرد آن ها در زبان برنامه  یمقاله به معرف نیا

 .خواهم پرداخت تونیپا ی س ینو

 .دیمقاله با ما همراه باش یلطفا تا انتها نهیزم نیکسب اطالع در ا یبرا

 

 ست؟ی عملگر چ 1#
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 ی آن ها م قیطر  از هستند که یی در واقع سازه ها  (Operators) عملگرها
عنوان  به .داد ر ییکرد و تغ یرا دستکار  (Operands) توان مقدار عملوندها

عملوند و +   5و  4جا  نیا در .دیریرا در نظر بگ 4+  5=  9مثال عبارت 
  زین ی س یبرنامه نو یزبان ها ریو سا تونیها در پا عملگر .باشند ی عملگر م

 .گونه هستند نیهم

 

 Operators in) تونی انواع عملگر ها در پا 2#
Python) 

 

کدام از  هر .هستند ی خاص یدارند که نمادها ی عملگر ها انواع تون،یپا در
  دیکنند که کدام نوع خاص از محاسبات با ی عملگر ها مشخص م نیا

  دهیکند عملوند نام ی آن ها عمل م یعملگر رو  کیکه  یر یمقاد .انجام شود
 .شوند ی م
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 :عبارتند از تونیعملگر ها در پا انواع

 (Arithmetic Operators) یحساب  یعملگر ها  1-2#
 تون یعملگر ها در پا نیتر  جیرا

 

 یو بر رو ردی گ ی است که دو عملوند را م ی اضیتابع ر  کی ی حساب عملگر
مورد  جیمحاسبات را یبرا تونیعملگر ها در پا نیا .کند  ی آن ها محاسبه م 

  یشامل مجموعه ا ی س یبرنامه نو ی زبان ها شتریب .رندیگ ی استفاده قرار م
  یانجام تعداد یتوانند در معادالت برا  ی م  هستند که یی عملگر ها نیاز چن

 .استفاده شوند  ی از انواع محاسبات متوال 

 :عبارتند از ی حساب ی اصل یها عملگر

 جمع •
 ق یتفر •
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 ضرب  •
 م ی تقس •

عملگر  نیا شی نما  یبرا ی مختلف  یاز نمادها ی سیدر برنامه نو  وترهایکامپ
عنوان مثال عالمت ضرب، ستاره )*( و عالمت   به .کنند  ی ها استفاده م 

به  زیتر مانند جذر )√( ن دهیچیپ یها عملگر .اسلش )/( است م،ی تقس
 ق،یچهار عملگر جمع، تفر اما شوند؛  ی شناخته م  ی حساب یعنوان عملگر ها

 .هستند ی اساس یعملگر ها میضرب و تقس

ها 2#- 2 ا  ا ی  یا  سهی مقا  یعملگر   یرابطه 
(Comparison or Relational Operators) 

 

 یبرا ای ریدو متغ  ری مقاد سهیمقا  یبرا تونینوع از عملگر ها در پا نیا
  یرابطه ا یعملگر ها شتریب .کاربرد دارند ریمتغ کیمقدار مخالف  سهیمقا 

شوند، از همان نماد   ی استفاده م ی س یبرنامه نو یکه در تمام زبان ها 
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در آن ها   ی ا سهی مقا یکه عملگر ها ی عبارات  .کنند یم  یرویپ ات یاضیر
  یعنوان مثال برا به .شوند ی م  ی ابیارز False ای True شوند با ی اعمال م

  False برابر است؟" مقدار y=30 ری با متغ x=20 ریمتغ ایپاسخ به سوال "آ
 .را در نظر خواهد گرفت

 Assignment)  یانتساب  یعملگرها 2#- 3
Operators) 

 

 به .کاربرد دارند رهایبه متغ ریمقاد  صیتخص یبرا تونی عملگر ها در پا نیا
را در سمت   5 مقدار ساده است که  ی عملگر انتساب کی a = 5 عنوان مثال

  a+=3 گریحالت د در .دهد ی م صیدر سمت چپ تخص a ری راست به متغ
آن را به   دوباره جمع کرده و 3است با مقدار  5را که برابر با  a ی مقدار قبل

 .برابر است ۸که با  a=5+3 ی عن یدهد؛  ی م  صیتخص a ریمتغ
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ها 4-2#  (Logical Operators) یمنطق  یعملگر 
 تون یعملگر ها در پا نیتر  یاز کاربرد یکی

 

  ریمقاد  یبر رو ی منطق ات یانجام عمل یبرا تونیدر پا  ی منطق یها عملگر
 False ای( ح ی)صح True ایعملگر ها  نیا مقدار .کاربرد دارند رهایمتغ

 .میبفهم ریمقاد  نیا جهیرا با نت  طیشرا میتوان ی )نادرست( است و ما م

 :وجود دارند که عبارتند از تونیدر پا  ی سه نوع عملگر منطق عمدتا

• AND 
• OR 
• NOT 

 .شوند ی خاص نشان داده م  یکاراکترها ای یدیعملگر ها با کلمات کل نیا
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 (Bitwise Operators)  یتیب یعملگرها 2#- 5

 حی اعداد صح یرو ی تیانجام محاسبات ب یبرا تونی عملگر ها در پا نیا
  ی م لیتبد ینر یابتدا به با حیاعداد صح ،ی تیب یعملگر ها در .کاربرد دارند

آن ها انجام شده و  یرو تیبه ب تیبه صورت ب ات یعمل سپس شوند و
 لیدل نیهم به .شود ی برگردانده م یدر قالب اعداد اعشار  یی نها جهینت
 .نام دارند ی تیب یعملگر ها، عملگر ها نیا
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ها 6-2#  Membership) تیعضو  یعملگر 
Operators) تونیعملگر ها در پا  نیدتر یاز مف  یکی 

 

  کی  تیعضو ی بررس یهستند که برا یی عملگر ها ت،یعضو یها عملگر
تاپل  ای (Lists) ها ستی، ل(Strings) دنباله مانند رشته ها کی مقدار در 

  نیا قیاز طر دیتوان ی مثال شما معنوان  به .کاربرد دارند (Tuples) ها
 .دیکن ی متن بررس  کیکلمه خاص را در  کیعملگر وجود 
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 (Identity Operators) یتیهو یعملگرها 2#- 7

 

کالس  اینوع  کی مقدار از  کیکه  نی ا نییتع  یبرا تونی عملگر ها در پا نیا
نوع  نیی تع یمعموال برا ی ت یهو  یها عملگر .است، کاربرد دارند ی خاص

  ی مثال، م یبرا .شوند ی خاص در بر دارد استفاده م  ریمتغ  کی که  یداده ا
که با  دیشو مطمئن تا دیکن بیترک type () عملگر ها را با تابع  نی ا دیتوان

 .دیکن ی کار م ریدر متغ یچه نوع داده ا

 :موجود هستند  تونیدر پا ی تی عملگر هو دو

 : is عملگر •

 باشد مقدار یکیعملگر  نیشده بعد از ا انیبا نوع ب ر ینوع مقدار متغ اگر
True ریبه متغ 3عنوان مثال، عدد  به .گرداند ی را برم x  اختصاص داده

 3 رای گرداند؛ ز ی را باز م  True پاسخ int ی صورت، بررس  نیا در .شده است
 .دیتوجه کن ریمثال ز به .است حیعدد صح کیدر واقع 
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>>> x = 3 

>>> type(x) is int 

True 

 : is not عملگر •

از مقدار ذکر شده اشاره  ی به نوع متفاوت ریعملگر اگر نوع مقدار متغ نیا در
اختصاص  y ریبه متغ 5عنوان مثال، عدد  به .گرداند  ی را برم Trueکند، 

  ی را باز م True پاسخ is not floatصورت،  نیا در .داده شده است
 .دی توجه کن ریمثال ز به .ستین float مقدار  کی 5 رایگرداند؛ ز

>>> y = 5 

>>> type(y) is not float 

True 


