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 MATLABالمصفوفات في 
 

 
 :المصفوفة ماهي 2-1

يمثل  mحيث  Array(m,n) . هي عبارة عن مجموعة من العناصر مرتبة بشكل صفوف وأعمدة
 يمثل عدد األعمدة nعدد الصفوف و

 :لتالي الشكل وتأخذ

 
 

 : matlab برنامج في المصفوفات كتابة كيفية
في لغات البرمجة العالية المستوى يجري معالجة كل عنصر على حدا عند معالجة المصفوفات 

 (.تعامل كعنصر واحد ) يجري معالجة المصفوفات دفعة واحدة   MATLABبينما في 
 :يمكن إدخال المصفوفات بعدة طرق 

 :بإدخال المصفوفة بشكل مباشر عنصر بعد عنصر عندها يجب أن نتبع الخطوات التالية -
 .نصل عناصر الصف الواحد بواسطة فواصل أو فراغ .1
 .استعمال فاصلة منقوطة لتحديد نهاية كل صف .2
 ] [.إحاطة قائمة العناصر بواسطة أقواس مربعة  .3

 : Aاسمها  3×3فمثاًل لتوليد مصفوفة 

 
>> A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] 
A = 
     1     2     3 
     4     5     6 
     7     8     9 

 

 Command window 
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عناصتتتر العمتتتتود و  nو  3عناصتتتر الصتتتف و تستتتاوي  m حيتتتث A(m,n)يتتتتخ تختتتمصن المصتتتفوفة 
 .3تساوي 

 : العالقات 2-2
علتتتتى عالقتتتتات و لفتتتتن ا ختتتتتالف بتتتتين  MATLABكمتتتتا فتتتتي تميتتتتع لغتتتتات البرمجتتتتة تحتتتتتوي 

MATLAB  و معظتتخ لغتتتات البرمجتتتة األختتترى أن هتتتذي العالقتتتات تحتتتتوي علتتتى مصتتتفوفات كاملتتتة و
 :إن العالقة بشكل عام تأخذ الشكل التالي. ليس على عناصر

Variable = Expression 

 :و تحتوي على العناصر التالية
إلى أي نوع من أنواع التصرصح عن المتحتو ت  MATLAB  يحتاج  : Variablesالمتحو ت  -1

Declaration  أو تحديتتتد أبعتتتاد هتتتذا المتحتتتولDimension . عنتتتدما يصتتتادفMATLAB  أستتتخ
فإنتتي يول تتتد بشتتتكل للتتي متحتتتول با ستتتخ المعطتتى و يحجتتتم لتتتي متتن التتتذاكرة العتتتدد  متحتتول تديتتتد

متتة ريتتر القيمتتة بقي متحتتول مختتمن ستتابقاً المناستتب متتن الخانتتات لتخمصنتتيص و إاا صتتادف استتخ 
المعطاة لي فإنتي يغي تر قيمتة المتحتول و يمكتن أن بغي تر عتدد الخانتات المحجتولة لهتذا المتحتول 

 :إاا كان الك ضرورصًاص فمثالً 

 
» number = 4 

number = 

     4 

» whos 

  Name         Size         Bytes  Class 

  number       1x1              8  double array 

Grand total is 1 elements using 8 bytes 

» number = [4 3 8] 

number = 

     4     3     8 

» whos 

  Name         Size         Bytes  Class 

  number       1x3             24  double array 

Grand total is 3 elements using 24 bytes 

 

 Command window 
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و يخزز   1×1و يحجز له مصفوفة  numberحول اسمه مت MATLABيولد في الحالة األولى 

مززع دززد   MATLABفززي الصرصززو الوليززد لمززوف المصززفوفةة فززي الحالززة ال ا يززة   يززو  4القيمززة 

 .و ي يو قيم numberالخا ات المحجوزة للمتحول 

 :هراك بصض القوادد الواجب موادا ما درد كتابة اسم المت يو وهي

أو الزدوال التزي  وفوهزا الل زة ( الكلمزات المحجزوزة)المفتاليزة ال يمكع استخدام الكلمزات . 1

 :كأسماء مت يواتة م ال

if, end, for, break, else, global, return, function, sin, log, … 

مت يزوات  COST, CoST, cost, Cost) أسزماء المت يزوات لساسزة لحالزة الحزو  . 2

 (. aو A وكولك ة مختلفة

  1.يشبه رقم  MATLABفي ل ة l (small letter )لو  .3

 . 63رمزا وسيممل أي رمز زائد دع  63يمكع ألسماء المت يوات أ   حوي . 4

يجززب أ   بززدأ أسززماء المت يززوات بحززو  متبودززا بززأي دززد  مززع األرقززام أو األلززو  أو . 5

underscore  .وال يجوز استخدام الوموز الخاصة أو الفواغ. 

 .(… ,if, while, input)الحوو  الص يوة  كتب ب  MATLABجميع أوامو. 6

 :و يمكن أن تحتوي على :  Expressionالتعابير  -2

  األعتتدادNumbers  : يستتتعملMATLAB  التمثيتتل العشتتريDecimal notation  التقليتتدي
 :لألرقام مع فاصلة عائمة

3 -99 0.0001 9.639 
 

  المعامالتOperators  : يستخدمMATLAB  ص * ص  -ص + المألوفة الرصاضية المعامالت/ 

 
-  الطرح- + الجمع -
 / القسمة- * الضرب -
 ^ الرفع لقوة - \ القسمة اليسارصة -

 \مثال

 
 
 
 

>> 8/4 

ans = 

     2 

>> 8\4 

ans = 

    0.5000 

>> 4^2 

ans = 

    16 
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 التعبير الحسابي 2-3
يتفتتتون التعبيتتتر الحستتتابي متتتن مجموعتتتة متتتن الثوابتتته والمتغيتتترات تجمتتتع بينهمتتتا عمليتتتات حستتتابية 

واألمثلتتتة ل تيتتتة تعبتتتر عتتتن تعتتتابير تبرصتتتة ^ ص*ص /ص -ص +وصستتتتخدم فيهتتتا الرمتتتول الحستتتابية مثتتتل 
 .MATLABصيغه بلغة 

 MATLABالتعبير بلغة                                               التعبير الجبري     
         a – 3 * b                                                                a – 3b 
         c ^ 2 – 10                                                                  -10 

   (a ^ 2 + b ^ 2) / 12                                                     +   / 12 
     m * (7 * d – 8 * g)                                                 m (7d – 8g) 

 

 إلى التعبير الجبري بلغة الماتالب  ةمعادلة التاليالحول  :سؤال
                   X^2 + b*x + c 

 

 Rule of Precedence( األولوية)قاعدة األسبقية  2-4
وهتتتتذي القاعتتتتدة مهمتتتتة فتتتتي فهتتتتخ وترتيتتتتب أولوصتتتتات العمليتتتتات الحستتتتابية فتتتتي التعتتتتابير والمعتتتتامالت 
الحسابيةص كما يجرصها وصنفذها الحاسبص وتنص القاعدة على أن األولوصتة األولتى تعطتى للعمليتات 

ص للعمليات الحسابية فالرفع إلى األس أو وبالنسبة ص الموتودة بين القوسين ومن اليسار إلى اليمين
 :أخيرًا والمثال التالي يوضع هذي القاعدة( أو الطرح)ثانياص والجمع ( أو القسمة)والضرب 

 :التعبير

A / B + C                        يكافئ في الجبر   c
B

A
 

 

 

يكافئ في الجبر                A( / B + C)التعبير بينما يكافئ 
CB

A


 

 

 

 .على نتيجة القوس A يجري أوالً حسب األولوية ثم يقسم الن الجمع داخل األقواس

1 

2 

2 

1 
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 : مثال
 

 
 
 

يمكتن مالحظتة ان اشتارة المستاواة تمثتل اختر اولوصتة حستابية بعتد انتهتام تميتع العمليتات الحستتابية 
 .ا يمنفي الطرف 

 
 التعبير: مثال

M  ) ^A=   B  /  (K  *  F  -    X  
 
 
 
 
 

 

 :تنفيذ العمليات حسب الخطوات التالية
 .تأخذ األقواس األولوصة األولىص وتنفذ العمليات داخلها حسب األولوصة أيضا

 .لتصبح كمية واحدة Mإلى األس  Xرفع  : العملية األولى
 .لتصبح كمية واحدة F في   Kضرب : العملية الثانية
 .طرح نتيجة العملية األولى من نتيجة العملية الثانية وتصبح النتيجة كمية واحدة: العملية الثالثة
 .على نتيجة العملية الثالثة وتصبح النتيجة كمية واحدة Bتقسخ : العملية الرابعة

 .Aنتيجة العملية الرابعة في المتغير  وضع: العملية الخامسة
 

 

3 

4 

2 

5 

1 
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 علتتى مجموعتتة ضتتخمة متتن التوابتتع الرصاضتتية MATLABيحتتتوي  : Functionsالتوابعع   2-5
المقصود بالمتغير أن  ) ص مع مالحظة Sin, Cos, tg, Sqrt, Exp, Abs, Log, Lnالقياسية مثل 

pi   وان برنامج  311113هو النسبة الثابتي ومقدارهاMATLAB يميمها اين ما اكرت:) 

 المععععععععععنى االقتران
Sqrt الجذر التربيعي 
abs القيمة المطلقة 
exp  10المرفوع إلى قوة بأساس 
log اللورارصتخ الطبيعي 

log 10  اللورارصتخ العشري 
log 2  2اللورارصتخ او األساس 
sin تيب الماوصة 
Cos تيب تمام الماوصة 
Tan ظل الماوصة 
atan ظل معكوس الماوصة 
fix التدوصر باتجاي الصفر 

floor التدوصر باتجاي الالنهاية السالبة 
ceil التدوصر باتجاي الالنهاية الموتبة 

round التدوصر باتجاي أقرب عدد صحيح 
mod الجمم الصحيح من حاصل القسمة 
rem بقية القسمة 
Sign صفرص سالبةص إشارة العدد إاا كانه موتبة 
imag القسخ التخيلي 
real القسخ الحقيقي 

factor العوامل األولية 
Isprime  يعيدtrue إاا كان العدد أوليا 
primes ينشئ قائمة باألعداد األولية 

gcd القاسخ المشترك األعظخ 
lcm المضاعف المشترك األصغر 
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 :مثال

>>x = 2.6; 
>> y1 = fix(x); y2 = floor(x); y3 = ceil(x); y4 = round(x); 
y1 = 2 
y2 = 2 
y3 = 3 
y4 = 3 

 :حظةمال
 .الحسابية العمليات تنفيذ عند األقواس بعد أولوصة المكتبية ا قترانات تأخذ

 

 

  :يلي كما الحسابية العمليات تنفيذ يكون 
 .bمع   a تمع قيمة إيجاد :ىاألول العملية
 (1)العملية  لناتج الماوصة تيب قيمة إيجاد :الثانية العملية
 d ل التربيعي الجذر قيمة إيجاد :الثالثة العملية
 .(3)على ناتج العملية  mناتج قسمة   قيمة ناتج إيجاد :الرابعة العملية
وتصبح النتيجة النهائية كمية   (2)من ناتج العملية  (4)طرح ناتج العملية   :الخامسة العملية
 ها قيمتها في ال (.عددا واحدا) واحدة 

 
           :MATLAB تمثل الجمل التالية اقترانات مكتبية في الجبر والائها قيمتها في ال: مثال

  
                            

                                

S= atan (y/x)                
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t= abs (x – sqrt(y)) / (a+m)  
    

     

     
  

 

 :التواب  الخاصة التي تولد قيم ثابتة أو متحولة مثل2-6

Pi 3.1416 

Inf  الالنهاية 

Nan Not a number عدم تعيين 

 

دد قيمتتي أكبتر متن تتولد الالنهاية عند تقسيخ قيمة   تساوي الصتفر علتى الصتفر أو عنتد توليتد عت
متثاًل تقستيخ ) عنتد حتدوع عتدم تعيتين  Nan. معالجتهتا MATLABالتتي يستتطيع  ىالقيمة األعظمت

 (. inf/infأو  inf-infأو  0/0

:مثال  >> pi 

ans = 

   3.1416 
>> 10/0 
ans = 

   Inf 

 

>> 0/0 
ans = 

   NaN 

 


