വരക് ഷീറ് 1
പവരതനതിെന േപര്

ൈപതണ ഉപേയാഗിചളള ഗണിത കിയകള

പവരതന ഉേദശയങള

അടിസാന കിയകള െചയനതിനളള ൈപതണ രീതി മനസിലാകനതിന്

ഉപേയാഗിേകണ േസാഫ് െവയര

Python - Idle
പവരതനങള

േസാഫ് െവയര തറകന

Application – programming – idle – file - new

രണ് സംഖയകളെട തക കാണനത്

Print 45+34 ( space after print)

ഒര സംഖയയില നിന് മെറാര സംഖയ
കറകനത്

Print 45-34 ( space after print)

രണ് സംഖയകളെട ഗണന ഫലം കാണനത്

Print 45*34 ( space after print)

കതി കാണനത്

Print 8**3 ( space after print)

ഹരണ കിയയില ശിഷം കാണനത്

Print 25%4 ( space after print)

ഈ പവരതനങള ൈപതണ െഷലിലാണപവരതിപിേകണത്(>>>

ഈ ചരതിന് േശഷം commands type െചയ് enter
അടിചാല മതി. Save െചയണെമനില.)ഉതരം ഗാഫിക് ആെണങില turtle graphics ജാലകതിലം അെലങില python shell
ജാലകതിലം പതയകെപടം.
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വരക് ഷീറ് 2
ൈപതണ േപാഗാമില range എന സേങതതിെന പവരതനം
ൈപതണില സംഖയകളെട സമാനര േശണികള നിരമികാനളള ഉപാധിയാണ് range
മാതകാ േപാഗാമകള
Range (10) ( space after range)
range (30) ( small letter keep)

Output [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]

Range (1,10)
range (1,10,2)

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
[1, 3, 5, 7, 9]

Range (17)

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]
[0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9]

range (0,-10,-1)
[0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63]
range (0,65,7)
ലകയം - സമാനര േശണികള മനസിലാകക
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വരക് ഷീറ് 3 കളെമഴത്
For എന നിരേദശതിെന പവരതനം{small letter keep}
from turtle import*
clear()
pencolor("blue")
pensize(8)
for i in range(8):
rt(45)
circle(50)
circle(60)
circle(70)

For ന പകരം while ഉപേയാഗിചാല{small letter keep}
from turtle import*
clear()
pencolor("black")
pensize("6")
i=0
while(i<8):
circle(50)
i=i+1

Page no 38 െല പവരതനങള
for നിരേദശതനികത് വീണം for നിരേദശം നലകന പവരതനം
Page no 39
from turtle import*
clear()
pencolor("green")
pensize("7")
for i in range(10):
circle(30)
circle(40)
circle(50)
circle(60)
circle(70 circle(80)
from turtle import*
clear()
pencolor("orange")
pensize=("5")
for i in range(8):
rt(50)
for j in range(30,91,10):
circle(j)

ഒേര േപാഗാം നിശിത തവണ ആവരതിച പവരതികാന നലകന നിരേദശമാണ് for.
While നിരേദശം നലകിയിരികന േപാഗാമില i=i+1 എന command നലകിയിെലങില
സരകിളകറങി െകാേണയിരികം.i=0 സരകിള കറങാനളള നിരേദശം നലകന.
{ വരക് ഷീറ് 3 മതലളള പവരതനങള ൈപതണിെന പതിയ ജാലകതില െചയ് േസവ് െചേയണതാണ് }
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വരക് ഷീറ് 4
രണ് സംഖയകളെട തക കാണനതിനളള ഫങഷനകള്

Application – programming – idle - file -new
window എന കമതില േസാഫ് െവയര തറന് താെഴ
പറയന പവരതനങള ഓേരാനായി ൈടപ് െചയക

Page no 40 െല പവരതനങള

def sum(a,b):
c=a+b
return c

(file – save- run – run - module / f5 – തറന് വരന
ൈപതണ െഷലില വില sum(15,16 )നലകി enter അടികക)

def sub(a,b):
s=a-b
return s

(file – save- run – run - module / f5 – തറന് വരന
ൈപതണ െഷലില വില sub(15,16 )നലകി enter അടികക )
വീണം േസവ് െചയാന save option click.

def pro(a,b):
p=a*b
return p {ഗണന ഫലം)

(file – save- run – run - module / f5 – തറന് വരന
ൈപതണ െഷലില വില pro(15,16 )നലകി enter അടികക )
വീണം േസവ് െചയാന save option click.

def power(a,b):
q=a**b
return q (കതി)

(file – save- run – run - module / f5 – തറന് വരന
ൈപതണ െഷലില വില power(15,16 )നലകി
enter അടികക )വീണം േസവ് െചയാന save option click.
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വരക് ഷീറ് 5
സിങ് പിരമിഡകളെട പവരതനം Page no 41,42 െല പവരതനങള

ഒരകരം നിശിത തവണ പിരമിഡ് രപതില for
സേങതം ഉപേയാഗിച് പവരതിപികന േപാഗാം
Application – programming – idle - file -new
window എന കമതില േസാഫ് െവയര തറന് താെഴ
പറയന പവരതനങള ഓേരാനായി ൈടപ് െചയക
a="A"
for i in range(1,15):
print i*a
(file – save- run – run - module / f5
ൈപതണ െഷലില ഔട് പട് കാണാം)

നിങളെട വിദയാലയതിെന േപര് ഇനപടായി സവീകരിച്
ആദയാകരം മതല അവസാനം വെര എണി തിടെപടതി
പവരതിപികന േപാഗാം
a=("CKHSMANIMOOLY")
n=len(a)
for i in range(n+1):
print a[:i]
ഈ പവരതനതില while എന സേങതതിെന
ഉപേയാഗം
a=("MERABHARATH")

A
AA
AAA
AAAA
AAAAA
AAAAAA
AAAAAAA
AAAAAAAA
AAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAA
C
CK
CKH
CKHS
CKHSM
CKHSMA
CKHSMAN
CKHSMANI
CKHSMANIM
CKHSMANIMO
CKHSMANIMOO
CKHSMANIMOOL
CKHSMANIMOOLY
M
ME
MER
MERA

MERAB
MERABH
MERABHA
MERABHAR
MERABHARA
MERABHARAT
MERABHARATH

n=len(a)
i=1
while(i<n+1):
print a[:i]
i=i+1
def sum(a,b):
c=a+b
return c
import myfunction
print myfunction.sum(3,4)
print myfunction.sum('3','4')
print myfunction.sum(30,40)
print myfunction.sum('CKHS','MANIMOOLY')

(OUT PUT)
7
34
70
CKHSMANIMOOLY

(def sum(a,b):
(page no 40,41)

c=a+b
return c ഈ COMMANDS
PYTHON new window യില ൈടപ്
െചയ് നിങളെട േഫാളഡറിേലക്
myfunction എന േപരില േസവ് െചയക.േശഷം അേത ജാലകതില
ബാകി commands type െചയ് ctrl+s button click െചയ് run

െചയികക)
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വരക ഷീറ് 6. താെഴ െകാടതിരികന മാതക WxGlade soft wear ല തയാറാകക.
മാതക

പവരതനം - ൈപതണ േകാഡ് ജനേററ് െചയല

േസാഫ് െവയര പവരതന സജമാകക

•

െഫയിം നിരമാണം

• വരിയം നിരയം കമീകരികാന

Application – programming – WxGlade എന കമതില േസാഫ് െവയര
തറകക. (tools window, properties window, Diesign Frame window
എനിങെന മന് ജാലകങള െഡസ്േടാപില പതയകയെപടന )
WxGlade െന ടള ജാലകതില നിന് Add a Frame button ( )
െസലക് െചയ് തറന് വരന Frame Clase േബാകിെല WxFrame option കിക്
െചയ് ok നലകക

WxGlade :Tree ജാലകതിെല SiZer െസലക് െചയ് Properties ജാലകതിെല
class ന് േനേരയളള ബടണില കിക് െചയക.
Select SiZer Type window യില നിന്
WxFlexGridSiZer എനത് െസലക് െചയ് ok നലകക.
തടരന് tree ജാലകതിെല SiZer ല right button click
െചയ് ആവശയമായ വരിയം നിരയം നലകക.

• Font Size, Font colour എനിവ നലകനതിന്

WxGlade :Tree ജാലകതിെലFrame 1 െസലക് െചയ് Properties ജാലകതിെല
Background, Foreground,Font എനിവ ടിക് മാരക് നലകി അനേയാജയമായ
നിറവം േഫാണം നലകക

•

േലബല നിരമികന വിധം

WxGlade െന ടള ജാലകതില നിന് Add a static Text button ( )
െസലക് െചയ് ഡിൈസന ജാലകതിെല ആദയെത കളതില
കിക് െചയക.
Properties ജാലകതിെല Widget ടാബില Label _1 എനത് Number 1
എനാകി ആദയെത കളതില വീണം കിക് െചയക. രണാമെത കളവം ഇേത
കമതില മാറക.

•

െടകസ് േബാക് േചരകന വിധം

WxGlade െന ടള ജാലകതില നിന് Add a Text Ctrl button (
െചയ് െടകസ് േചരേകണ കളങളില കിക് െചയക

•

Add ബടണകള േചരകാന

WxGlade െന ടള ജാലകതില നിന് Add a Button (

)െസലക്

)

െസലക് െചയ് ബടണ േചരേകണ കളങളില ആദയെത കളതിലകിക് െചയക
തടരന് Properties ജാലകതിെല Widget ടാബില Button _1 എനത് Add/sum
എനാകി ആദയെത കളതില വീണം കിക് െചയക. Widget ന് േനേരയളള
ആേരാ കീ കിക് െചയ് Handler എനിടത് Add എന് ൈടപ് െചയക.
വീണം Add a Button െസലക് െചയ്
ഉതരം െതളിേയണ കളതില കിക് െചയ്
Widget ടാബില Button _2 എനത്
ഒഴിവാകക

•

ൈപതണ േകാഡ് േസവ് െചയന വിധം

WxGlade :Tree ജാലകതിെല Application കിക് െചയക. തടരന് Properties
ജാലകതിെല Output path ഒപഷന േനേരയളള ബടണില കിക് െചയ്

ആവശയമായ േഫാളഡറിേലക് .py എന എകസനഷേനാട് കടി ഫയല നാമം
നലകി േസവ് െചയക. േശഷം Properties ജാലകതിെല Python എന ഒപഷന
െസലക് െചയ് Generate Code ബടണില അമരതക.( Generate Code
നലകനതിന് മനപ്WxGlade ജാലകം േകാസ് െചയരത് )
•

േപാഗാം പവരതിപികന വിധം

േസവ് െചയ ഫയല ഓപണ െചയക.Display ബടണ കിക് െചയാല ജനേററ് െചയ
ൈപതണ േകാഡകള gedit ജാലകതില തറന് വരം.
ഇവിെട print "Event handler `add' not implemented!"എന ഭാഗം ഒഴിവാകി
c=int(self.text_ctrl_1.Value)*int(self.text_ctrl_2.Value)
self.button_2.SetLabel(str(c)) എന കമാന് നലകക.
Save ബടണ കിക് െചയ് ജാലകം േകാസ് െചയക.തടരന് ഫയല Run in
Terminal ല തടരന് േപാഗാം പവരതിപികക.( Text box ല നമറകള േചരത്
Add ബടണ കിക് െചയക.
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