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نگین رادمنش: تهیه کننده 

اناصفهخانه ریاضیات 
به نام خدای مهربان

Mathhouse.org | Pylie.com



ویـزیت با پایتونطـراحی کارت 

قصد داریم تا پایان این جلسه از کامپیوتر بخواهیم
.یک کارت مشابه شکل زیر برایمان درست کند
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Name : ALI

Family: Bahrami

Job: Student

Tel: 3665478
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ربه قسمت های کوچکتمسئله شکستن 
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Tel: 3665478

Name : ALI

Family: Bahrami

Job: Student

Tel: 3665478

Name : ALI

Family: Bahrami

Job: Student

Tel: 3665478

Name : ALI

Family: Bahrami

Job: Student
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ربه قسمت های کوچکتمسئله شکستن 
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Tel: 3665478

Name : ALI

Family: Bahrami

Job: Student

1

2

3

4

Mathhouse.org | Pylie.comنگین رادمنش: تهیه کننده

اناصفهخانه ریاضیات 



مفاهیــم اولیـــه

5

محـور مختصـات

(0,0)

یرکوچکترین نقطه تشکیل دهنده تصوپیکسـل

.
(50,100)
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Turtleگرافیککتابخانه

دستوراتمجموعه
موضوعیکبا

رسم
خطوط و اشکال



(الک پشت)

turtleکتابخــانه
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Import turtle

laki=turtle.Turtle()

laki.forward(100)

laki.left(90)

laki.forward(50)

laki.up()

laki.left(90)

laki.forward(100)

laki.left(90)

laki.forward(50)

وارد کردن دستورات کتابخانه الک پشت

الکیءایجاد شی

بروپیکسل به جلو 100الکی 

برودرجه به چپ 90الکی 

بروپیکسل به جلو 50الکی 

نگذارالکی ردی بر جا 

برودرجه به چپ 90الکی 

بروپیکسل به جلو 100الکی 

درجه به چپ برو90الکی 

بروپیکسل به جلو 50الکی 



turtleشروع کار با 
Tel: 3665478

Name : ALI

Family: Bahrami

Job: Student

مثـال
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رســم مستطیــل
Tel: 3665478

Name : ALI

Family: Bahrami

Job: Student
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Import turtle

laki=turtle.Turtle()

laki.forward(400)

laki.left(90)

laki.forward(200)

laki.left(90)

laki.forward(400)

laki.left(90)

laki.forward(200)



laki.write('  Name= ')

Name = ALIlaki.write('  Name = ALI ’)عبارت چاپ 

laki.write('  Name= ALI ',font=12)

Nameکلمه چاپ 

12اندازه قلم  با  Name = ALIچاپ عبارت 

نوشتن متن با الکی
Tel: 3665478

Name : ALI

Family: Bahrami

Job: Student

laki.goto(x,y)

laki.goto(50,100)

می دهدتغییر yو xبه مختصات الکی را موقعیت 
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اناصفهخانه ریاضیات 

.تغییر می دهدy=100و x=50مختصات جدید به الکی را موقعیت 

laki.write(‘Hello World!’, font=(‘Arial’, 12, ’Bold’)) و توپر12، اندازه Times New Romanمتن با نوع قلم چاپ 



در ابتدای برنامه وارد نشدهimport turtleدستور 

turtle.up()
.بی اثر استupپرانتز الزامی است در غیراینصورت خطا ظاهر نمی شود ولی دستور 

.متغیر رشته ای باید بین عالمت کوتیشن قرار گیرد

قرار نگرفته‘ ‘بین عالمت کوتیشن writeرشته دستور 

Errors(خطاها)
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تمریــن

.م شودیکبار دیگر می خواهیم این کارت را بکشیم ولی این بار کارت از گوشه چپ و باالی صفحه رس-1

.را در یک ستون دیگر به کارت اضافه کنید... ایمیل و نام مدرسه و : سایر مشخصات خود مانند-2

...(  مثلث، شش ضلعی و . ) با الکی اشکال هندسی دیگری بجز مستطیل رسم کنید-3

اناصفهخانه ریاضیات 
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(  مثل شکل روبرو .  ) از ترکیب اشکالی که رسم کردید، یک تصویر جدید ایجاد کنید-4


