
 درس برنامه نویسی پایتون  خالصه نکات و نمونه سواالت 

 مدرس: محسن نمازی 

 : (variables)  متغیرها

برای تعریف  کنیم.  در حافظه کامپیوتر استفاده می   ها و ...( )عددها، رشته  سازی مقادیردر پایتون از متغیرها برای ذخیره  -

به عنوان  شود؛  ار آن در سمت راست درج می د سمت چپ تساوی و مقکنیم؛ نام متغیر در  استفاده می  =متغیر از عملگر  

 است.  2است و مقدار ذخیره شده در آن برابر با  x، نام متغیر x=2مثال در عبارت  

 گذاری متغیرها آزادیم ولی برخی قواعد را باید رعایت کنیم. در نام  -

به عنوان    2myvarتواند با عدد شروع شود؛ مثال:  نمی   شده و   لکارکترهای خاص تشکی   اًاز حروف و اعداد و احیان  نام متغیر  -

 نام متغیر قابل قبول نیست.

ها عبارتند از:  ترین روش ها را به شیوه ای به هم بچسبانیم. متداول اگر نام متغیر از چند کلمه تشکیل شده باشد باید کلمه -

my_variable    وmyVariable 

 در پایتون متمایز هستند.  My_varو  my_varاز و بزرگ بودن حروف حساس است. بنابراین  پایتون به کوچک -

تواند در  می   my_varمثال در یک برنامه متغیر    تواند انواع مختلف داده را در خود ذخیره کند.در پایتون یک متغیر می  -

 جایی یک رشته و در جای دیگر یک عدد صحیح و ... را در خود ذخیره کند.

را پاک    my_varکنیم. مثال دستور زیر متغیر  استفاده می   delر پایتون برای پاک کردن )حذف( یک متغیر از دستور  د -

 del my_varکند: می 

 

 نمونه سواالت بخش متغیرها در پایتون: 

 یک از نام های زیر مناسب یک متغیر در پایتون نیست؟کدام -1

 user codeد(              number1ج(           newVariableب(          my_varالف( 

 ه خواهد شد:ات زیر با پیغام خطا همراکدام یک از عبار -2

 x = 2الف(  

 num2 = 12ب(   

 my code = 1ج(  

 new_number = -4د(  



 کند:را حذف می  my_varکدام دستور متغیر    -3

 del my_varد(             my_var.delج(         del(my_var)ب(        remove my_varالف( 

       

 : (strings) هارشته 

نوشته شود یک رشته تلقی خواهد  ’ ‘و یا   ” “اگر متنی درون    ن نامیم؛ در پایتوها و نوشتجات در پایتون را رشته می متن -

 شوند:همه موارد زیر در پایتون رشته تلقی میشد؛ به عنوان مثال 

“hello world” 

‘16th Azar St., Enghelab Sq., Tehran, Iran’ 

“12” 

“msn.namazi@gmail.com” 

 ’سالم‘

 ‘Red’ 

چسباند؛ به عنوان مثال حاصل ها را به هم می توانیم رشته ها را با هم جمع کنیم؛ در این صورت پایتون رشته در پایتون می  -

“ali” + “alavi”   :عبارت خواهد از“alialavi” 

می  - پایتون  عدد در  یک  در  را  ها  رشته  مثال    توانیم  عنوان  به  کنیم؛  با:    Hello” * 5“صحیح ضرب  بود  خواهد  برابر 

“HelloHelloHelloHelloHello”  که پنج نسخه از رشته“Hello” .را به هم چسبانده است 

 

 نمونه سواالت بخش رشته ها در پایتون: 

 م مورد زیر یک رشته در پایتون است؟کدا  -1

 ارد الف و بد( مو            ’last section of the book“ج(         ’test@test.com‘(  ب         ”Iran“الف( 

 کدام جمله زیر نادرست است:  -2

 است. ”new section“در پایتون   ’new” + ‘ section“الف( حاصل 

 است. ”**********“در پایتون  10 * ’*‘ب( حاصل 

 است.  ”**“در پایتون  ’*‘ * ’*‘ج( حاصل 

 پیغام خطا است. ”Hello“ + 3د( حاصل  



 (: integersاعداد صحیح )

 4- ,0 ,10 ,2شوند. مانند:  در پایتون اعدادی که فاقد ممیز هستند عدد صحیح قلمداد می  -

توانیم اعمال جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و به توان رساندن را روی این اعداد  به ترتیب می   **و    /،    *،    -،    +با عملگرهای   -

 انجام دهیم. 

ترین اولویت  پایین  –و    +قرار دارند و در نهایت      /و    *گر  باالترین اولویت محاسبات را دارد، پس از آن دو عمل  **گر  عمل -

 محاسباتی را دارند.

 شود. ( در نظر گرفته می floatحاصل تقسیم دو عدد صحیح همیشه عدد اعشاری ) -

 تقسیم بر صفر مجاز نیست.  -

 

 پایتون: نمونه سواالت بخش اعداد صحیح در 

 شود: کدام عبارت با خطا مواجه می -1

 (4 – 2 ** 2) / 1د(                0 ** 2ج(               9 – 2 ** 3 / 3ب(             9 / 3 ** 2الف(  

 کدام جمله نادرست است: در پایتون...  -2

 شود.الف( ضرب هر دو عدد صحیح عددی صحیح در نظر گرفته می 

 هی نیست. ب( تقسیم هر دو عدد صحیح گاهی عدد صحیح است و گا

 ( است. floatج( تقسیم هر دو عدد صحیح همواره عددی اعشاری )

 د( تقسیم بر صفر مجاز نیست.

 (: floatsاعداد اعشاری )

 ( هستند.floatدر پایتون اعداد دارای ممیز، عدد اعشاری ) -

توانیم اعمال جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و به توان رساندن را روی این اعداد انجام دهیم  می   **و    /،  *،  -،  +با عملگرهای   -

 شود.  و حاصل همواره عددی اعشاری در نظر گرفته می 

 ( listsها )لیست

 روند.در پایتون لیست ها برای ذخیره سازی چند داده )که لزوما نوع آنها یکسان نیست( بکار می  -

 [python”, 3.2“ ,1]شوند. مثال :  از یکدیگر جدا می  ,کنیم و اعضا لیست نیز با استفاده می  [ ]برای ساختن لیست از  -



 شود.گذاری اعضای لیست با صفر آغاز می در پایتون اندیس -

 صورت:ذخیره سازی کرده ایم. در این   my_listفرض کنید لیستی را در متغیری به نام 

صفرمین عضو لیست را    my_list[0]کنیم. برای مثال  استفاده می   my_list[n]اُمین عضو لیست از    nبرای دسترسی به   -

 گذارد. در اختیار ما می 

می  - شروع  لیست  انتهای  از  منفی  مثال  اندیسهای  عنوان  به  و    my_list[-1]شوند.  لیست  عضو  آخرین  به  دسترسی 

my_list[-2]  کند.می دسترسی به عضو یکی مانده به آخر را فراهم 

  my_list[m:n+1]پایان یابد از دستور    nآغاز شود و با اندیس    mبرای دسترسی به یک برش از لیست که با اندیس   -

می  های  استفاده  اندیس  حاوی  که  لیست  از  برشی  به  دسترسی  برای  مثال  برای  دستور    5و  4و  3کنیم.  از  است 

my_list[3:6]  کنیم. استفاده می 

 لیستی شامل همه اعضا  my_list[m:]گرداند. دستور  (ام را برمی n-1مل اعضا صفرم تا )لیستی شا  my_list[:n]دستور   -

m ُگرداند؛ دستور را برمی  خرآم الی  اmy_list[:]  لیستی شامل همه اعضاmy_list   گرداند. را برمی 

 کند. ی مگرداند و همچنین آن را از لیست حذف اُمین عضو لیست را برمی  my_list.pop(n)  ،nدستور  -

کند. مثال اگر  را آپدیت می   my_listچسباند و  را به انتهای لیست می   elعضو جدید     my_list.append(el)دستور   -

my_list = [“a”, 1.2, 3]  صورت دستور  در اینmy_list.append(“python”) ،my_list  را به صورت 

 [“a”, 1.2, 3, “python”]  دهد.تغییر می 

 چسباند. به عنوان مثال اگر می  my_listرا به انتهای   my_list.extend(new_list)  ،new_listدستور  -

 my_list = [“a”, 1.2, 3]    همچنین این  new_list = [“python”, 4.1]و  در  دستور  باشد.  صورت 

my_list.extend(new_list) ،my_list   را به صورت[“a”, 1.2, 3, “python”, 4.1]   دهد.تغییر می 

را که بیابد  elکند و اولین عضو از سمت چپ شروع به جستجو می my_listدر لیست    my_list.remove(el)دستور  -

را به    my_list.remove(2)  ،my_listدستور   my_list = [“python”, 2, 4.1]کند. به عنوان مثال اگر  حذف می 

[“python”, 4.1] دهد.تغییر می 

 دهد.قرار می  my_listم اُ  nرا در اندیس    elعضو  my_list.insert(n, el)دستور  -

گرداند. به عنوان  و را برمی ضپدازد و اندیس این عمی   elبه جستجوی عضو    my_listدر    my_list.index(el)دستور   -

 گرداند. را برمی  1عدد  index(“python”).[python”, 3.1“ ,1.2]مثال دستور 

 []و  [2]تواند تک عضوی باشد و یا اصال عضوی نداشته باشد. مثال: لیست می  -



به انتهای   list2لیست جدیدی است که از چسباندن    list1 + list2دو لیست متمایز باشند؛ حاصل    list2و    list1ر  اگ -

list1  دستور  مثال به عنوان شود. حاصل می my_list = [1.2, “python”] + [2, “test] مقدار 

 [1.2, “python”, 2, “test”]  را در متغیرmy_list   کند.ذخیره می 

 را بهم می چسباند. مثال دستور  my_listنسخه از   n، به تعداد n * my_listدستور   -

 my_list = 3 * [“python” , 1]    لیست جدید ،[“python”, 1, “python”, 1, “python”, 1]    را در متغیر 

my_list   کند.ذخیره می 

 تواند هر چیزی، حتی یک لیست باشد. هر عضو یک لیست می  -

 

 لیستها در پایتون: نمونه سواالت بخش 

 کدام را برمی گرداند؟  [0][2][a”, “b”, [“c”, “d”]“]دستور  -1

 ”c“د(                        [”c“]ج(                      [”c”, “d“]ب(                 ”a“الف( 

کنیم.  را اجرا می   list1.remove(“test”)کنیم. سپس دستور  را اجرا می   list1 = [“a”, “test”, 1.2]ابتدا دستور   -2

 برابر است با: list1اکنون  

 [”a, “1.2]د(       [a”, 1.2“]ج(        [a, 1.2]ب(       [”a”, “1.2“]الف( 

برابر با کدام    list1اکنون  کنیم.  را اجرا می  list1.append([1, 2, 3])، و سپس دستور  list1 = [4, 5]ابتدا دستور   -3

 مورد زیر است:

 [[3 ,2 ,1] ,5 ,4]د(                [3 ,2 ,1 ,5 ,4]ج(               [[5 ,4] ,3 ,2 ,1]ب(              [5 ,4 ,3 ,2 ,1]الف( 

  newکنیم. اکنون  را اجرا می   new.extend([[“python”], 4, 5])و سپس دستور    new = [1, 2, 3]ابتدا دستور   -4

 برابر با کدام مورد زیر است: 

        [python”, [4, 5]“ ,3 ,2 ,1]ب(               [4, 5 ,[python“] ,3 ,2 ,1]الف( 

 [python”, 4, 5“ ,3 ,2 ,1]د(             [4, 5 ,[”python“] ,3 ,2 ,1]ج( 

  my_listکنیم. اکنون  را اجرا می   my_list.insert(1, 2)و سپس دستور    my_list = [1, [2, 3], 3, 4]ابتدا دستور   -5

 برابر با کدام گزینه زیر است: 

 [4 ,3 ,3 ,[2 ,2] ,1]د(           [4 ,3 ,[3 ,2 ,2] ,1]ج(        [4 ,3 ,1 ,[2,3] ,1]ب(          [4 ,3 ,[3 ,2] ,2 ,1]الف( 

 گرداند: کدام گزینه زیر را برمی   index(3).[1 ,3 ,[3] ,[3 ,1]]دستور  -6



 [2]د(               [1]ج(              1ب(              2الف(  

 حاصل کدام دستور زیر یک لیست تهی نیست؟  -7

            pop(2).[3 ,[] ,2 ,1]ب(              []الف( 

          list1و سپس   list1.remove(2)، سپس دستور    list1 = [2]ج( اجرای دستور  

 list1، و سپس  ([])list1.append، سپس دستور  [] = list1د( اجرای دستور  

 [[[2,3] ,1] ,[3 ,2] ,1]حاصل کدام گزینه برابر است با  -8

    [[[3 ,2] ,1]] + [2,3] + [1]ج(             [[[3 ,2] ,1]] + [[3 ,2] ,1]ب(                [[3 ,2] ,1] + [[2,3] ,1]الف( 

 [[3 ,2]] + [1] + [[3 ,2] ,1]د( 

 کدام گزینه زیر است؟   [”*“ ,[”*“]] * 3حاصل  -9

 [ ”*“ ,[”*“] ,”*“ ,[”*“] ,”*“ ,[”*“]]ب(             [[”*“ ,[”*“]] ,[”*“ ,[”*“]] ,[”*“ ,[”*“]]]الف( 

 [”*“ ,”*“ ,”*“ ,”*“ ,”*“ ,”*“]د(                       [[”*“ ,”*“] ,[”*“ ,”*“] ,[”*“ ,”*“]]ج( 

 

 :(dictionaries) هادیکشنری 

دارد     (keyروند. در این روش، هر عضو دیکشنری یک کلید ) ها برای ذخیره سازی چند داده بکار میدر پایتون دیکشنری  -

 پذیرد. ترسی به آن عضو از طریق کلید مربوطه صورت می س و د

 ساخت. {… ,key1: value1, key2: value2}توان به صورت دیکشنری را می  -

 شود. تعریف می ()dictو یا  {}با دستور دیکشنری خالی )تهی(  -

 یک دیکشنری باشد آنگاه:  my_dictاگر 

  my_dict[key1]برای دسترسی به مقدار متناظر با این کلید از دستور    ،یک کلید از این دیکشنری باشد   key1اگر   -

 گرداند. می بررا  1مقدار  my_dict[‘a’]آنگاه  my_dict = {‘a’:1, ‘b’:2, ‘c’:3}  اگر کنیم. مثال استفاده می 

کنیم.  استفاده می   my_dict[key1] = value1از دستور    value1 به مقدار  key1برای تغییر مقدار متناظر با کلید   -

تغییر دهیم.    4را به    ’a‘خواهیم مقدار متناظر با کلید  و می   my_dict = {‘a’:1, ‘b’:2, ‘c’:3}مثال فرض کنید  

 دهد.این عمل را انجام می  my_dict[‘a’] = 4دستور 

را به دیکشنری اضافه کنیم؛ در این صورت از دستور    value1و مقدار    key1خواهیم عضو جدیدی با کلید  فرض کنید می  -

my_dict[key1] = value1  شود. استفاده می 



 گرداند.تعداد اعضای دیکشنری را برمی  len(my_dict)دستور   -

 کنیم. استفاده می  del my_dict[key1]دستور   است از key1برای حذف عضوی که کلید آن  -

گرداند و در غیراین  را برمی   Trueمقدار    key1 in my_dictدستور     باشد   my_dictکلیدی در دیکشنری    key1اگر  -

 گرداند. را برمی  Falseصورت مقدار 

گرداند و در  ی را برم   Trueمقدار    key1 not in my_dictدستور    نباشد   my_dictکلیدی در دیکشنری    key1اگر   -

 گرداند. را برمی   Falseغیراین صورت مقدار 

 گرداند. لیست همه کلیدهای دیکشنری را برمی  ()my_dict.keysدستور  -

 گرداند. لیست همه مقدارها را بر می ()my_dict.valuesدستور  -

گرداند و عضو  مقدار متناظر با این کلید را بر می   my_dict.pop(key1)کلیدی در دیکشنری باشد دستور    key1اگر   -

  my_dict.pop(“b”)دستور   my_dict = {“a”:1, “b”:2, “c”:3}کند. مثال اگر متناظر را از دیکشنری حذف می 

 کند. آپدیت می  {a”:1, “c”:3“}را به صورت  my_dictگرداند و را بر می  2مقدار 

 ها در پایتون: نمونه سواالت بخش دیکشنری

را    ’my_dict[‘forth’] = ‘dو سپس    my_dict = {‘first’: ‘a’, ‘second’: ‘b’, ‘third’: ‘c’}تدا دستور  اب -1

 برابر با کدام گزینه زیر است:   my_dictکنیم. اکنون  را اجرا می   del my_dict[‘first’]کنیم. پس از آن دستور  اجرا می 

 {’first’: ‘a’, ‘second’: ‘b’, ‘third’: ‘c’, ‘forth’: ‘d‘}الف(  

 {’second’: ‘b’, ‘third’: ‘c’, ‘forth’: ‘d‘}ب(  

 {’first’: ‘a’, ‘second’: ‘b’, ‘forth’: ‘d‘}ج(  

 {’first’: ‘a’, ‘second’: ‘b’, ‘third’: ‘c‘}د(  

 کدام گزینه زیر صحیح است؟  -2

را اجرا    del my_dict[‘a’]و    my_dict.pop(2)و سپس دستورهای    my_dict = {‘a’: 1, ‘b’: 2}دستور  الف(   

 {}برابر است با   my_dictکنیم. اکنون  می 

کنیم. اکنون  را اجرا می   del my_dict[2]و    del my_dict[1]و سپس دستور    my_dict = {‘a’:1, ‘b’:2}ب( دستور  

my_dict  برابر است با{} 

را اجرا میکنیم.    {} = my_dict[‘b’]و    del my_dict[‘a’]و سپس دستور    my_dict = {‘a’:1, ‘b’:2}ج( دستور  

 {}برابر است با  my_dictاکنون  



را    del my_dict[‘b’]و    del my_dict[‘a’]کنیم و سپس دستور  را اجرا می   my_dict = {‘a’:1, ‘b’:2}دستور  د(  

 است.  {}برابر با  my_dictکنیم. اکنون اجرا می 

 کند:کدام گزینه زیر پیغام خطا تولید می   -3

 کنیم. را اجرا می  my_dict.pop(‘a’)و سپس دستور   my_dict = {‘a’:1, ‘b’:2}الف( ابتدا دستور 

 را اجرا کنیم.  del my_dict[‘a’]و سپس دستور   my_dict = {‘a’:1, ‘b’:2}ب( ابتدا دستور 

 را اجرا کنیم.  my_dict.pop[‘a’]و سپس دستور   my_dict = {“a”:1, ‘b’:2}ج( ابتدا دستور  

 را اجرا کنیم.  del my_dictو سپس دستور  my_dict = {‘a’:1, ‘b’:2}ابتدا دستور   د(

 گرداند؟ را بر می  Trueکدام دستور زیر مقدار    -4

      b’ in {‘a’: ‘b’}‘ج(                    in {‘a’:1, ‘b’:2} 1ب(                 a’ not in {‘a’:1, ‘b’:2}‘الف( 

 b’ in {‘b’: ‘a’}‘د(  

 ست است:رکدام عبارت زیر ناد my_dict = {‘a’: [3.14, ‘b’, ‘a’], ‘b’: 3.14, ‘c’: [‘a’, 3.14]}فرض کنید  -5

 گرداند.را برمی  3.14مقدار  my_dict[‘a’][0]الف(  دستور 

 گرداند.را برمی  3.14مقدار    my_dict[2][1]ب(  دستور  

 گرداند.را بر می  3.14مقدار  my_dict[‘b’]ج(  دستور 

 گرداند.را برمی   ’a‘مقدار    my_dict[‘c’][0]د( دستور  

 کدام یک از موارد زیر صحیح است:  -6

 الف( روی اعضای یک دیکشنری ترتیب وجود دارد. 

 ها هستند.ها تعمیم مفهوم لیست ب( دیکشنری 

 ها هستند.ها تعمیم مفهوم دیکشنریج( لیست

 توان مقدار یک عضو را تغییر داد. د( پس از ایجاد یک دیکشنری نمی 

 یک دیکشنری باشد؛کدام یک از موارد زیر نادرست است: my_dictض کنید فر -7

 گرداند.تعداد اعضای دیکشنری را برمی  len(my_dict)الف( دستور  

 کند.گر چاپ می اعضای دیکشنری را در نمایش print(my_dict)ب( دستور 

 کند.آن را حذف می اولین عضو  del my_dict[0]کم یک عضو داشته باشد دستور  دست  my_dictج( اگر 



 کلیدی از این دیکشنری نباشد. ’a‘گرداند که را برمی  Falseفقط در صورتی مقدار  a’ in my_dict‘د( دستور 

 ایده خوبی نیست:  در حالت کلی  سازی اطالعات دانش آموزانکدام یک از موارد زیر برای ذخیره   -8

 ( نام خانوادگی به عنوان کلید stringالف( استفاده از رشته ) 

 ( شماره ملی به عنوان کلید stringده از رشته) ب( استفا

 ( شماره دانش آموزی به عنوان کلید stringج( استفاده از رشته ) 

 ( شماره ملی به عنوان کلید string( نام خانوادگی و رشته ) stringد( استفاده از تاپلی شامل رشته ) 

 کدام گزینه زیر صحیح است:  -9

دستور   ابتدا  دستور    my_dict = {‘a’: 1, 1: ‘a’}الف(  می   my_dict.remove(‘a’)و سپس  اجرا  اکنون  را  کنیم. 

my_dict  برابر است با{1: ‘a’} 

  my_dict.pop(1)و سپس دستور     my_dict.pop(‘a’)و سپس دستور    my_dict = [‘a’: 1, 1:’a’]ب( ابتدا دستور  

 است. {}برابر با  my_dictرا اجرا میکنیم. اکنون  

 my_dictرا اجرا میکنیم. اکنون   ’my_dict[1] = ‘aو سپس دستور  my_dict = {‘a’:1, ‘1’: ‘a’}ج( ابتدا دستور  

 {’a’:1, ‘1’: ‘a’, 1: ‘a‘}برابر است با 

را   del my_dict[1] پس از آن کنم و را اجرا می my_dict = {‘a’:1, 1: a}کنیم سپس ابتدا دستور را باز می  shellد(  

 {a’:1‘}برابر است با  my_dictکنیم. اکنون مقدار  اجرا می 

 توانند کلید دیکشنری باشند؟ک از دیتاتایپ های زیر نمی یکدام   -10

 intالف(  

 listب( 

 tupleج(  

 strد(  

 

 (: tuplesتاپلها )

 ه عنوان مثال روند. بی از داده ها به صورت مرتب به کار می یتاپل ها مانند لیست ها برای ذخیره سازی دسته ها -

 (‘a’, 3.14, 1) .مثالی از یک تاپل است 



توان یک عضو آن را حذف کرد و یا تغییر داد(. مثال: فرض  توان تغییر جزیی ایجاد کرد )به عنوان نمونه نمیها نمیدر تاپل  -

را اجرا کنیم. در این صورت پیغام خطایی نمایش   ’my_tuple[0] = ‘dو دستور    my_tuple = (‘a’, ‘b’, ‘c’)کنید  

 شود. داده می 

 دیکشنری استفاده کرد. توان به عنوان کلید ها می از تاپل -

 

 نمونه سواالت بخش تاپلها:

 ها درست است:کدام مورد زیر در مورد تاپل  -1

 الف( تاپل ها تعمیم مفهوم دیکشنری هستند.

 توان تغییر جزیی ایجاد کرد. ها میب( در تاپل 

 توان به عنوان کلید دیکشنری استفاده کرد. ج( از تاپل ها می 

 ندارد. روی اعضای تاپل ترتیبی وجود د( 

 کند:؛ کدام یک از موراد زیر پیغام خطا تولید نمی my_tuple = (‘a’, 3.14, ‘b’)فرض کنید  -2

 ’my_tuple[0] = ‘cالف( 

 my_tuple.remove(‘a’)ب( 

 my_tuple.pop(0) ج( 

 del my_tupleد(  

 کدام گزینه زیر صحیح است:( 3

 ها هستند.ها ساده تر از لیستالف( تاپل 

 توان به تاپل تبدیل کرد. نمی ها را ب( لیست 

 ها برای کلید دیکشنری قابل استفاده نیستند. ج( تاپل

 توان در تاپلها تغییر جزیی ایجادکرد. د( می 

 

 : (type castingها به یکدیگر ) تبدیل داده 

 گویند.می  type castingها در پایتون به یکدیگر قابل تبدیل هستند. به این عملیات بسیاری از دیتا تایپ  -



در    ؛تبدیل کنیم  y( را به دیتایی با دیتا تایپ  x)یعنی دیتایی با دیتا تایپ    xخواهیم دیتایی از جنس  فرض کنید می  -

است و    intیک دیتا با دیتاتایپ    42خود یک دستور برای این منظور است. مثال    yبسیاری موراد )قاعده سرانگشتی(  

 دهد.این کار را صورت می  float(42)در این صورت دستور   ؛ تغییر دهیم floatخواهیم جنس )دیتاتایپ( آن را به می 

کنیم.  ه میستفاد ا  strن به رشته از دستور  آاست برای تبدیل    floatو یا     intیک متغیر با مقداری از جنس    xفرض کنید   -

را    42مقدار    int(‘42’)همچنین دستور    گرداند.را برمی   ’42‘مقدار    str(42)در این صورت    x = 42مثال فرض کنید  

 گرداند.برمی 

گرداند.  یک لیست حاوی همه کارکترهای این رشته را برمی   list(x)یک رشته باشد در این صورت دستور    xفرض کنید   -

 گرداند.را برمی  [”H”, “e”, “l”, “l”, “o“]مقدار  list(x)در این صورت دستور   ”x = “Helloمثال فرض کنید 

را به هم چسبانده و رشته جدیدی   xهمه اعضای    join(x).’‘ها باشد در این صورت دستور  لیستی از رشته    xفرض کنید   -

 گرداند.را برمی  ’abcdef‘مقدار    join([‘ab’, ‘cd’, ‘ef’]).’‘سازد. به عنوان مثال دستور می 

توان  می   dictرا با دستور    […,(key3, value3) ,(key2, value2) ,(key1, value1)]لی  لیستی از تاپل ها به فرم ک -

   گرداند. برمی  ار {a’:1, ‘b’:2‘}دیکشنری  dict([(‘a’, 1), (‘b’, 2)])رد. مثال دستور  به یک دیکشنری تبدیل ک 

کند. به عنوان مثال فرض  ها تولید میلیستی از تاپل   list(my_dict.items())کشنری باشد دستور  دی  یک  my_dictاگر   -

 ، مقدار list(my_dict.items())در این صورت با اجرای دستور   my_dict = {‘a’:1, ‘b’:2}کنید 

 [(‘a’, 1), (‘b’, 2)]  شود.برگردانده می 

ل تبدیل کرد. مثال دستور  توان لیست را به تاپمی   tupleتوان به لیست تبدیل کرد و با دستور  تاپل را می یک    listبا دستور   -

list((1, 2, 3))  گرداند و دستور را بر می  [3 ,2 ,1]قدار مtuple([1, 2, 3])  داند.رگمی را بر  (3 ,2 ,1)مقدار 

 رود. دیتا به کار می برای مشخص کردن تایپ )جنس(  typeدستور   -

 

 (: type castingها )ت بخش تبدیل دیتاتایپه سواالنمون

 کدام عبارت صحیح است: -1

 گرداند.یک دیکشنری برمی  dict(my_list)متغیری حاوی یک لیست باشد دستور   my_listاگر الف( 

 .گرداند را برمی   (’H’, ‘e’, ‘l’, ‘l’, ‘o‘)مقدار  list(‘Hello’)دستور ب( 

 گرداند. تا را برمی جنس یک دی typeج( دستور  

 گرداند.بر می را  ’abc‘مقدار  str([‘a’, ‘b’, ‘c’])د( دستور  

 گرداند؟کدام مقدار زیر را برمی   dict([(‘a’, 1), (‘b’, 2)])دستور   -2



 غام خطاپیالف( 

 {’a’, 2: ‘b‘ :1}ب( 

 {a’:1, ‘b’:2‘}ج( 

 {a’: ‘b’, 1:2‘}د( 


