Lesson 4
കമയടറിെന ഭാഷ
Python Programme
കംപയടര ോപാഗാമകള എഴതാനള അോനകായിരം ഭാഷകളില ഒനാണ് ൈപതണ. ഇത് തടകകാരക്
പഠികാന എളപമള ഒര ഭാഷയാണ്. എനാല കംപയടര ഭാഷകളിലവച് ഒടം പിനിലലതാനം.
ഒരദാഹരണം: ഗഗിളിെന ആദയെത കൗളര (ഇനരെനറിെലാെക ോപായി പതിയ ോപജകള വനിടോണാ,
പഴയ ോപജകളക് മാറങള വനിടോണാ എെനാെക പരതന ോസാഫ് െവയര ) എഴതിയത് ൈപതണ
ഉപോയാഗിചാെണന് പറയെപടന.
ലളിതമായി പറഞാല കംപയടറിന് നിരോദശങള െകാടത്, അതിെനെകാണ് നമകോവണ കാരയങള
െചയികാനള ഉപാധിയാണ് കംപയടര ോപാഗാമിംഗ് . കംപയടര െവറം യനമായതെകാണം,
അതിനാലതെന അതിന് നമകളതോപാെല ബദിോയാ ചിനാശകിോയാ വിോവചനോശഷിോയാ ഒനം
ഇലാതതെകാണം, വളെര കതയമായി കാരയങള പറഞെകാടതാോല അത് എനം ോവണരീതിയില
െചയ (ഇെതാെകയെണങിലം ഒനം ോവണരീതിയില െചയാത മനഷയരെണനളത് ോവോറകാരയം).
അതെകാണതെന ോപാഗാമിംഗില പധാനമായം ോവണത്, നമെകനാണ് െചയകിോടണത് എന
കതയമായി മനസിലാകാനം, മനസിലാകിയതിെന ലളിതമായ ഭാഷയില കംപയടറിന്
പറഞെകാടകാനം പഠികക എനതാണ്. അടിസാന നിലവാരതിലള ോപാഗാമിംഗ് വലിയ
പയാസെമാനമിലാത, ശദോയാെട കാരയങള െചയാനള കമ മാതം ആവശയമള ഒനാണ്.
ഒരവിധം എലാവരകം. അഞാംകളാസ് മതല മകളിോലകള പായകാരക് ഇതില മികഭാഗവം
മനസിലാകാന സാധിോകണതാണ്. അഞാംകളാസകാരിയാെണങില മതിരന ഒരാളെട സഹായവം നല
ഇചാശകിയം ോവണിവോനകാെമനത് ോവോറകാരയം. പോതയകം എടതപറോയണ ഒര കാരയം,
ഇതപഠികാന ഗണിതശാസ സംബനിയായ അഭിരചിോയാ താതപരയോമാ ോവണെമനില എനതാണ്:
"ോലാജികം" സാമാനയബദിയം മതി; പതിയ കാരയങള പഠികാനള താതപരയവം.
(ജി.

ഫിലിപിെന ൈപതണ പാഠങളില നിനം ോചരതത്)\

ൈപതണ ശരിയായരീതിയില പഠികാനം ആസവദികാനം മാത്ോബാഗിെന ോഹാം ോപജിലള python
ലിങ് കിക് െചയ് ഫിലിപ് സാര തയാറാകിയ പാഠങള പഠിചതടങക

വരക് ഷീറ് 16
നമര

തിയതി

പവരതനതിെന ോപര്

ൈപതണ ഉപോയാഗിചള ഗണിതകീയകള

പവരതോനാോദശയങള

സിസം നമര

1. അടിസാനകീയകള െചയനതിനള ൈപതണ രീതി
മനസിലാകനതിന് .
2. ഗണിതകീയകള ോപാഗാം വഴി െചയനതിനള ോശഷി
ോനടനതിന്

ഉപോയാഗിോകണ ോസാഫ് െവയര

Python ---IDLE

സമയം

15 മിനിറ്

Prepared by John P A for the students and teachers visiting mathsblog.
The English version of the same prepared. by Jomon Johney, KPMVHSS, Poothotta is also available in www.mathsblog.in .

പരിശീലന ോപാഗാമകള
1)രണ് സംഖയകളെട തക കാണക
2)ഒര സംഖയയില നിനം മെറാര
സംഖയ കറകനത്
3)രണ് സംഖയകളെട ഗണനഫലം
കാണനതിന്
4)കതി കാണനതിന്
5) ഹരണകീയയില ശിഷം
കാണനതിന്

print 45+34
print 45-34
print 34*24
print 5**3
print 25%4

application—programming--IDLE
എന കമതില തറന് file –new
എടത് അതില ോപോഗോം ൈടപ് െചയ്
ോസവ് െചയന.
Run –run module

1) സമചതരതിെന വശം
അറിയാെമങില ചറളവം പരപളവം
കാണനത്

a=20
p=4*a
print p

2)കീോബാഡവഴി input ആയി വശം
സവീകരിച് സമചതരതിെന
a=input(“enter the side of the square:”)
ചറളവം പരപളവം കാണനത്
p=4*a
A=a**2
print p
print A
3)കടിയെട ോപരം
മനവിഷയതിെന മാരകം input
ആയി സവീകരിച് മാരകകളെട തക n=raw_input("enter your name:”)
p=input(“Mark in Physics:”)
കാണനത്
c=input(“Mark in chemistry:”)
b=input(“Mark in biology:”)
t=p+c+b
print “Total Mark of ”,n,”=”,t
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നമര

തിയതി

സിസം നമര

പവരതനതിെന ോപര്

ോലാജികല ോപാഗാമകള

പവരതോനാോദശയങള

ോലാജികല ോപാഗാമകള എഴതനതിനള ോശഷി ോനടനതിന്

ഉപോയാഗിോകണ ോസാഫ് െവയര

PYTHON IDLE

സമയം

15 മിനിറ്
മാതകാോപാഗാമകള

ഒര കടിക് പരീകയില കിടിയ
മാരക് ഇനപടായി സവീകരിച് 19

m=input(“enter the mark in Maths:”)
if m>19:

Prepared by John P A for the students and teachers visiting mathsblog.
The English version of the same prepared. by Jomon Johney, KPMVHSS, Poothotta is also available in www.mathsblog.in .

ല കടതലാെണങില Passed
എനം കറവാെണങില Failed
എനം കാണികന ോപാഗാം
എഴതക

print ”Passed”
else:
print ”Failed”

ഒര കാറം ഒര ബസം
സഞരികാെനടകന സമയവം
സഞരിച ദരവം സവീകരിച് ോവഗത
കടിയ വാഹനം ഏെതന്
കെണതനതിനള ോപാഗാം
എഴതക

d1=input(“enter the distance travelled by the
car:”)
d2=input(“enter the distance travelled by bus:”)
t1=input (“enter the time taken by the car:”)
t2=input(“enter the time taken by the bus:”)
s1=d1/t1
s2=d2/t2
if s1>s2:
print “ car is faster than bus”
else:
print”bus is faster than car”

രണ് ചതരങളെട നീളവം
വീതിയം സവീകരിച് കടതല
പരപളവള ചതരം ഏെതന്
കെണതനതിനള ോപാഗാം
എഴതക

a=input(“enter the length of the first rectangle:”)
b=input(“enter the width of the first rectangle:”)
x=input(“enter the length of the second
rectangle:”)
y=input(“enter the width of the second
rectangle:”)
A1=a*b
A2=x*y
if x>y:
print “area of the first rectangle is more than
the area of the second rectangle”
else:
print ” area of the second rectangle is more
than the area of the first rectangle”

ഒര ചതരഭജതിെന നാല്
ോകാണകളം സവീകരിച് അത്
ചകീയമാോണാ എന്
പരിോശാധികക

A=input(“enter the angle A:”)
B=input(“enter the angle B:”)
C=input(“enter the angle C:”)
D=input(“enter the angle D:”)
S=A+C
if S==180:
print” ABCD is cyclic”
else:
print “ABCD is not cyclic”

ഒര സംഖയ 2, 3, 5 എനിവയെട
ഗണിതമാോണാ എന്
തിരിചറിയനതിനള ോപാഗാം

n=input(“enter a number:”)
if(n%2)==0 and (n%3)==0 and(n%5)==0:
print n, ”is a multiple of 2 ,3 and 5”
else:
print n, ”is not a multiple of 2,3 and5”

Prepared by John P A for the students and teachers visiting mathsblog.
The English version of the same prepared. by Jomon Johney, KPMVHSS, Poothotta is also available in www.mathsblog.in .

വരക് ഷീറ് 18
നമര

തിയതി

സിസം നമര

പവരതനതിെന ോപര്

range() എന സോങതതിെന ഉപോയാഗം തിരിചറിയനത്

പവരതോനാോദശയങള

ൈപതണ ോപാഗാമകളില range()എന സോങതം ഉചിതമായി
ഉപോയാഗികനതിന്

ഉപോയാഗിോകണ ോസാഫ് െവയര

Python IDLE

സമയം

15 മിനിറ്
മാതകാോപാഗാമകള

ൈപതണില സംഖയകളെട
സമാനരോശണികള (arithmetic
progressions) നിരമികാനള ഒര
output
ഉപാധിയാണ് range() .
ൈപതണ െഷല (IDLE-ോലാ
അലാെതോയാ) തറന് വലതവശത്
കാണന ോപാഗാം ശകലങള
ഓോരാനായി പരീകിചോനാകക:

range() -ന് ോവെറയം ചില
കഴിവകളണ്. ഇവെയനാെണന്
മനസിലാകാന വലതവശത്
കാണനവ പരീകിചോനാകക

വലതവശത് െകാടതിരികന
ോപാഗാം ശകലങളെട ഔടപട്
എനായിരികം എന്
ഊഹിചോനാകക. ഊഹം
കതയമാോണാ എന്
പരീകിചോനാകക.

range(10)
range(25)
range(1027)

range(1,10)
range(1,10,2) ഇതോപാെല സവയം എഴതക

range(17)
range(0,-10,-1)
range(0,-10,1)
range(0,65,7)
range(10,10)
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നമര

തിയതി

സിസം നമര

പവരതനതിെന ോപര്

for എന സോങതതിെന പോയാഗം

പവരതോനാോദശയങള

ൈപതണ ോപാഗാമകളില for എന സോങതം ഉചിതമായി
ഉപോയാഗികനതിനള ോശഷി ോനടനതിന്

ഉപോയാഗിോകണ ോസാഫ് െവയര

Python IDLE

സമയം

15 മിനിറ്
മാതകാോപാഗാമകള
Prepared by John P A for the students and teachers visiting mathsblog.

The English version of the same prepared. by Jomon Johney, KPMVHSS, Poothotta is also available in www.mathsblog.in .

Programme

Output

print range(1,5)
for number in range(1,5):
print “Hello”
for name in
[“Newton”,”Galileo”,”Kepler”]:
print name ,” is a classical
scientist”
for number in range(1, 10) :
if (number % 2) == 0 :
print number, " is an
even number."
sum=0
for number in range(1,10):
sum=sum+number
print ” sum of numbers from 1 to
10 is “,sum
1 മതല 100 വെരയള
ഒറസംഖയകളെട തക
കാണനതിനള ോപാഗാം
തയാറാകക

1മതല 9 വെരയള എണല സംഖയകളെട തകയോണ് കിടനത് .
പത് വെരയളവയെട തക കിടോന range(1,11) എനോകണം

sum=0
for number in range(1,100):
if (number%2)==1:
sum=sum+number
print “ sum of odd numbers from 1 to 100 is “, sum

വരക് ഷീറ് 20
നമര

തിയതി

സിസം നമര

പവരതനതിെന ോപര്

അടിസാന ഗാഫിക് നിരോദശങള

പവരതോനാോദശയങള

ൈപതണ ഗാഫിക് ോപാഗാമകള എഴതനതിനള
അടിസാനകാരയങള തിരിചറിയനതിന്

ഉപോയാഗിോകണ ോസാഫ് െവയര

Python IDLE

സമയം

15 മിനിറ്
മാതകാോപാഗാമകള
Programme

Output

from turtle import *
forward(100)
circle(50)
dot(20,”blue”)

Prepared by John P A for the students and teachers visiting mathsblog.
The English version of the same prepared. by Jomon Johney, KPMVHSS, Poothotta is also available in www.mathsblog.in .

സമബഹഭജതിെന നിരമിതി –
from turtle import*
pencolor(“blue”)
pensize(5)
rt(120)
forward(100)
rt(120)
fd(100)
rt(120)
fd(100)
സമപഞഭജതിെന നിരമിതി
from turtle import *
pencolor(“red”)
pensize(1)
rt(72)
fd(50)
rt(72)
fd(50)
rt(72)
fd(50)
rt(72)
fd(50)
rt(72)
fd(50)
പഞഭജനിരമിതികള ോപാഗാം
for ഉോപായഗിച് െചയനത്
from turtle import *
pensize(5)
pencolor(“red”)
hideturtle()
for a in range(5):
fd(50)
rt(72)

Prepared by John P A for the students and teachers visiting mathsblog.
The English version of the same prepared. by Jomon Johney, KPMVHSS, Poothotta is also available in www.mathsblog.in .
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നമര

തിയതി

സിസം

പവരതനതിെന ോപര്

കളെമഴത് ോപാഗാം

പവരതോനാോദശയങള

ഒര ബിനവിലെട കടനോപാകന വയതയസ ആരമള ഏതാനം
വതങള വരകനത്

ോസാഫ് െവയര

ൈപതണ IDLE

സമയം

15 മിനിറ്
ോപാഗാമകള

from turtle import *
circle(50)
circle(60)
circle(70)
circle(80)
circle(90)
circle(100)
from turtle import *
for number in range(10,100,10):
circle(number)

from turtle import *
for i in range(8):
rt(45)
circle(50)
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നമര

തിയതി

സിസം

പവരതനതിെന ോപര്

for

പവരതോനാോദശയങള

പാോറണ നിരമിതിയില for എന ൈപതണ ോകാഡിനപകരം
while എനത് ഉപോയാഗികനതിനള ോശഷി ോനടനതിന്

ോസാഫ് െവയര

ൈപതണ IDLE

സമയം

15 മിനിറ്

, while ഒര താരതമയപഠനം

ോപാഗാമകള
from turtle import *
for i in range(8):
rt(45)
circle(50)
hideturtle()
from turtle import *
i=0
while(i<8):
rt(45)
circle(50)
i=i+1

for i in range(4,40,4):
print i

same result as above
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നമര

തിയതി

സിസം

പവരതനതിെന ോപര്

ൈപതണ ഫങഷനകള

പവരതോനാോദശയങള

വിവിധതരം ൈപതണ ഫങഷനകള ഉപോയാഗികാനള ോശഷി
ോനടനതിന്
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ോസാഫ് െവയര

ൈപതണ IDLE

സമയം

15 മിനിറ്
ോപാഗാമകള

താെഴ െകാടതിരികനവ
പവരതിപികക
range(15) , range(5,30) ,
range(5,30,3)
ഇവിെട range() എനത് ഒര
ൈപതണ ഫങഷനാണ് . ഒര
ഫങഷന സവീകരികന വിലയാണ്
ആ ഫങഷെന വാകയം
.range(5,30,3) ല വാകയം 5,30,3
എനിവയാണ്
അകരങളെടയം
അടയാളങളെടയം
ോസസകളെടയെമാെക കടമാണ്
സിങ് . സങില
ഉപോയാഗിചിരികനവയെട
എണമാണ് സിങ് നീളം .
ഉദാഹരണം len("mathsblog.in")
ഇവിെട സിങിെന നീളം 12.
താെഴ െകാടതിരികനവ
പവരതിപികക
r=range(10) ,
length=len(“varapuzha”),
r=range(len(“www.mathsblog.in)
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നമര

തിയതി

സിസം

പവരതനതിെന ോപര്

ൈപതണ ഫങഷനകള

പവരതോനാോദശയങള

വിവിധതരം ൈപതണ ഫങഷനകള നിരമികനതിനള
ോശഷി ോനടനതിന്

ോസാഫ് െവയര

ൈപതണ IDLE

സമയം

15 മിനിറ്
ോപാഗാമകള

range, len എനിവ കടാെത ോവെറയം ഫങഷനകള ഉണ് .ഇത കടാെത ആവശയമളവ സവയം
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നിരമികകയം െചയാം . താെഴ െകാടതിരികനവ െചയ് ോനാകക

def add(a,b):
sum a+b
return sum

def big(a,b):
if a>=b:
return a
else:
return b

ോപോഗോം

Output

def sum(a,b):
c=a+b
return c
def sub(a,b):
s=a-b
return s
def pro(a,b):
p=a*b
return p
def power(a,b):
q=a**b
return q

ോപോഗോം
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നമര

തിയതി

സിസം

പവരതനതിെന ോപര്

സിങകള തിരിചറിയനത്

പവരതോനാോദശയങള

സിങകള ഉപോയാഗിചള വിവിധ പവരതനങള
പരതിയാകനതിന്

ോസാഫ് െവയര

ൈപതണ IDLE

സമയം

15 മിനിറ്
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ോപാഗാമകള
താെഴ െകാടതിരികനവ ൈപതണ െഷലില പരിോശാധിചറിയക
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

a=”mathsblog”
print a
len(a)
range(len(a))
print a[0]
print a[1]
print a[:2]
print a[2:]
print a.upper()
print a.lower()

നിരോദശം
1)
2)
3)
4)
5)
6)

a=5+8
a=”c”+”d”
a=5+”c”
a= 5+”8”
a=5*”c”
a=5*”8”

1) a എന ചരതില "mathsblog” എന സിങ്
ോശഖരികന
2) mathsblog എന് പിന് െചയ് കാണികന
3) a എന സിങില എത കാരകറകള ഉെണന്
കാണികന
4) 0 മതല 8 വെര പദരശിപികന
5) a എന സിങിെല ആദയ അകരം കാണികന
6) a എന സിങിെല രണാമെത അകരം
പദരശിപികന
7) a എന സിങിെല ആദയെത രണകരം
പദരശിപികന
8) a എന സിങിെല ആദയെത രണകരം ഒഴിച്
ബാകിയളവ പദരശിപികന
9)MATHSBLOG എന് കാണികന
10) a =”MATHSBLOG” എനാകിയാല mathsblog
എന് കാണികം
ഫലം
3) , 5) എനിവ എനെകോണ് പവരതികനില
എന് എഴതക

a=”O”
for i in range(1,11):
print i*a
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a=raw_input(“enter a word”);
n=len(a)
i=1
while (i<n+1):
print a[:i]
i=i+1

െതോടമകളില െകോടതിരികന ോപോഗോം
while ഉപോയോഗിച്
എഴതിയിരികന

ോപോഗോമിെന ോകോഡകളം പദവിനയോസവം കതയമോയി അറിഞോല മോതോമ ഒര ോപോഗോം എഴതോന
പറകയള.എനോല ഇെതോനം അറിയോെത തെന ോപോഗോമകള തയോറോകോന ോവണിയോണ് ോകോഡ്
ജനോറററകള ഉപോയോഗികനത്. WxGlade ഒര ോകോഡ് ജനോററിങ് സോങതമോണ് .
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നമര

തിയതി

സിസം

പവരതനതിെന ോപര്

മകളില െകാടതിരികന മാതകയിലള െഫയിം
നിരമാണം

പവരതോനാോദശയങള

ോസാഫ് െവയര

• െഫയിം നിരമികനതിന്
• െഫയിമില വരികളം നിരകളം ോചരകനതിന്
• ോലബലകള ോചരകനതിന്
• െടക് ോബോകകള ോചരകനതിന്
• ബടണകള ോചരകനതിന്
wxGlade

സമയം

30 മിനിറ്
ോപാഗാമകള

ോസാഫ് െവയര തറകനത്

application---programming –wxGlade എന കമതില
തറകക.പധാനജാലകം, ടീജാലകം , ോപാപരടീസ്
ജാലകം എനിവ തറനവരം

െഫയിം എടകല

പധാനജാലകതിെല add a frame കിക്
െചയക.ഡയോലാഗ് ോബാകില നിനം wxFrame
െതരെഞടത് ok നലകക.അോപാള design frame വരം
ടീജാലകതിലം ോപാപരടീസ് ജാലകതിലം ഫയിമിെന
ോപര് വന എന് ഉറപാകക

ഉദാഹരണതിോലതോപാെല െഫയിമില
ോറാകളം ോകാളങളം ഉളെപടതല

ഉദാഹരണതില മന് ോറാകളം രണ് ോകാളങളം ഉണ്
.ഇവ നിരമികാന tree ജാലകതില sizer ല കിക്
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െചയക.
Properties ജാലകതില class ന് വലതവശതള ബടണ
കിക് െചയക.വരന ജാലകതില WxFlexGridSizer
കിക് െചയക ok നലകക
sizer1 ല right കിക് െചയ് addrow, add column
എനിവ ആവശയാനസരണം െതരെഞടകക
ഉദാഹരണതിോലതോപാെല number 1,
number 2 എനീ ോലബലകള
ഉളെപടതനത്

പധാന ജാലകതില A എന ബടണ കിക്
െചയക.ോലബല വോരണ കളതില കിക്
െചയക.properties ജാലകതില widget tab കിക്
െചയക.label 1 എനത് number 1 എനാകക .
ഇതോപാെല രണാമതതം െചയക

Design frame ജാലകതില Textbox കള
ഉളെപടതനത്

പധാനജാലകതില add text ctrl ബടണ ab കിക്
െചയ് ആവശയമള സലത് െകാണവന് കിക് െചയക

കമാന് ബടണകള ോചരകനത്.
(ഉദാഹരണതില കാണന add ബടണ .
അതില കിക് െചയാല മകളിെല െടകസ്
ോബാകകളിെല സംഖയകള കടിതരണം )

പധാനജാലകതിെല add a button ടള ok
എന ടള കിക് െചയക.ബടണ വോരണ ഭാഗത് കിക്
െചയാല അവിെട button 1 എന് വരം .അതിെന ോപര്
മാറി Add എനാകക. properties—events--handler-എന ഭാഗത് sum എന് ോചരകക.

ഫങഷന ബടണ ോചരകനതിന്
(ഉദാഹരണതില വലതവശത് മകളിലള
ോബാകകളില സംഖയകള െകാടതാല
താെഴ തക കണകാകി തരനത് )

തക കാണിോകണ സലത് add button ടള എടത്
കിക് െചയക.ഇവിെട നിനം button എന ോപര്
ഒഴിവാകാന button െസലകാകി properties –widget—
താെഴ നിനം ോപര് ഒഴിവാകക
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നമര

തിയതി

പവരതനതിെന ോപര്

ൈപതണ ോകാഡ് നിരമിതി

പവരതോനാോദശയങള

•
•

സിസം

െഫയിം നിരമികനതിന്
െഫയിമില നിനം ആവശയമോയ ൈപതണ
ോകോഡ് നിരമികനതിനള ോശഷി ോനടനതിന്
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ോസാഫ് െവയര

wxGlade

സമയം

30 മിനിറ്
ോപാഗാമകള

മാതകാെഫയിം നിരമികനത്

മന വരക് ഷീറിെന ഘടങള പിനതടരന് െഫയിം
നിരമികക

ൈപതണ ോകാഡ് ജനോററ് െചയനത്

Tree ജാലകതില --application എടകക. Properties
എന ഭാഗെത മാറം ോനാകക.languages എന ഭാഗത്
python എനാകക.
Outputpath െന വലതവശം ൈപതണ ോകാഡ്
ോശഖരിോകണ ഫയലിന് ോപര് നലകി desktop ല തെന
ോസവ് െചയാം . എകസണഷന .py മറകരത് . generate
code കിക് െചയക . code generation completed
successfully എന് വരം

ോകാഡ് പവരതിപികനത്

ഡസ് ോടാപില ോസവ് െചയ ോകാഡ് ഫയല double click
െചയ് run in terminal ല click െചയക

*****code editing ***** ഈ വരക് ഷീറില ോചരതിടില .
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