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 هذا الكتاب بعنوان كيفيــة تثبيت

 python-3.4.3 برنامج 

 معاذ مباركي: من إعداد

e-mail :  

mebarkimouaadh@Gmail.com 
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 اهللا تعلى وبركـــاته السالم عليكم ورمحــة

 :أما بعد 

  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد صلى اهللا عليه و سلم

 احلكيم العليم ، اللهم ال علم لنا اال ماعلمتنا إنك أنت

  وارزقنا اتباعه وزدنا علما ، وارنا احلق حقا علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا

  فيتبعون أحسنه ، واجعلنا ممن يستمعون القول اجتنابه باطال وارزقنا وارنا الباطل

  الصاحلني وأدخلنا برمحتك يف عبادك

     .أما بعد

  سوف نتعرف يف هذا املوضوع حول لغــة الربجمــة باثون

  رابط حتميل هذه اللغة

  ولكننا قبل كل هذا سوف نتعرف أكثر حول لغــة الربجمــة باثون

Phython  

Phyton وحتتوي . هي واحدة من لغات الربجمــة سهلــة التعلم، قويــة

بكافاءة عاليــة املستوى وبسيطــة على هياكل البيانات ولكنها فعالــة لعمل 

  .الربجمــة الكائنيــة

مؤلف لغة  Guido Van Rossumوأصل تسميــة لغة البايثون خو ام 

تـــه عرضا هليئــة الربجمــة باثون قد أطلق عليها هذا اإلسم بغد رؤي

 Monty" " سرك مونيت للثعابني الطائرة"اإلذاعــة الرباطنيــة بإسم 

Phton ‘s Flying Circus"  
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ومن مميزات لغـــة الربجمة باثون اا لغــة برجمة بسيطة لألبعد احلدود، إن قراءة 

إجنلزية اإلجنلزية على الرغم من اا  برنامج جيد لباثون يكاد يشبــه قراءة اللغة

  صارمــة،

لغــة الربجمة باثون سهلــة للغايــة لتبدأ ا يف تعلم الربجمــة باثون حتتوي 

  تراكيب سهلــة وعادســة كما سبق ذكره

أي ميكنك  Open Source كما أا لغــة برجمة حرة مفتوحــة املصدر

بعض حبريــة توزيع نسخ من هذه الربجميات ، وقراءة شفرة املصدر ، وتقوم ب

  .التغيريات عليها واستخدام أجزاء منها يف برجميات حرة جديدة 

وهذا ما جيعل لغــة الباثون جيدة جدا ألنه قد مت انشاءها وحتسينها بشكل مستمر 

  .من خالل اتمع الذي يريد أن يرى باثون أفظل

  :وميكن إستخدام لغة الربجمــة باثون على املنصات التاليــة

Linux , Windows ? FreeBsD,Macintosh ?Slaris ?OS/2, 

Amiga , AROS, As/400 ? BeOs, Os/390 , z/OS, Plam OS, 

QNX, VMS , PSION ,Acorn RISC OS, VxWORKS, 

PlayStation, SHharp Zaurus  

  Windows ce Pocketpc: وحتــــى الكمبيوتر الكفي 

مكتوب يف لغــة ولغــة الربجمــة بيثون هي لغــة مفسرة أي أن الربامج 

 ++Cأو   Cأو يتم حتويلها من مصدر اللغة  ++Cأو   Cمترمجــة مثل /جممعــة

 binary Code i.e 0s " (ثنائيــة الكود"إىل اللغة اليت يتكلمها جهازك أي أا 

and 1s (عند تشغيلك الربنامج، .بإستخدام املترجم من حمتلف اخليارات والتعليمات
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خ الربنامج من القرص الصلب إىل الذاكرة ويبدأ يف بنس linker/loderيقوم 

  .تشغيلــــــه

 pythonاملوقع الرمسي اخلاص بلغــــة الربجمـتة 

____________________  

www.python.org  

____________________  

  لتحميل مجيع اإلصدارات من لغــة الربجمــة باثون

____________________  

https://www.python.org/downloads  

____________________  

  pythonلتحميل النسخــة األخرية من إصدارات لغــة الربجمــة 

-https://www.python.org/ftp/python/3.4.3/python

3.4.3. 
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  واألن بعد عمليــة حتميل برنامج الباثون ننتقل إىل عمليــة التنصيب 

وهو اخر اصدارات هذه اللغة  python-3.4.3نقوم بالدخول إىل برنامج الباثون 

  <201-<0-=1اجلميلـة حىت كتابــة هذه الكلمات 

  

  Nextنقوم بالضغط على زر 

  كما هو مبيــن يف الصورة السابقــة
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 \c:\Python34مسار التنصيب  مث نقوم بتحديد

  Nextنقوم بالضغط على زر مث 
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سوف حنصل على هذه النافذة

  

على  python 3.4.3ومعىن هذه النافذة هي هل أنت متأكد من تثبيت برنامج 

  \c:\Python34املسار 

 Nextمث على الزر  Yesحنن نضغط على 



 

8 

 

 Nextعندما تظهر لنا هذه النافذة نقوم بالنقر على الزر 
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  مث تتنظر عملـة التنصيب تكون تلقائــة 
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  واألن نكون قد إنتهينا من عمليــة التنصيب 

Python 3.4.3 

  ....مت حبمد اهللا

  <201- <-=1يف 

  ...واهللا املوفق

  


