
Summary

 االساسیاتBasics
االستخداماالمر
clc مسح كل ما بداخل :command window

clear مسح كل ما بداخل :work space
disp الرمز(المتغیر فقط دون ) قیمة(عرض(
clock الوقت(عرض(
date التاریخ(عرض(
whoخزینھا عرض رموز جمیع المتغیرات التى تم ت

work space: داخل 

 دوال شائعةCommon Functions
االستخداماالمر
clc تنظیف نافذة االوامر "command window

أى مسح جمیع السطور التى تمت كتابتھا بھ ، " 
clear تنظیف اطار العمل "work space " ، أى

مسح جمیع المتغیرات التى تم تخزینھا بھ 
ceilعدد ) أكبر(م العشرى الى أقرب تقریب الرق

صحیح 
floor عدد ) أصغر(تقریب الرقم العشرى الى أقرب

صحیح 
round تقریب الرقم العشرى الى أقرب عدد صحیح بغض

)االصغر(او ) االكبر(النظر عن كونھ 
factorial الرقم) مضروب(ایجاد

factorایجاد االعداد االولیة المكونة للرقم
fix العالمة العشریة من العدد العشرى ازالة ،

والحصول على العدد الصحیح فقط 
sign او ) موجبة(العدد سواء أكانت ) اشارة(تحدید

)سالبة(
sqrt للعدد) الجذر التربیعى(ایجاد

linspace بنقاط متباعدة بشكل متساوى ) متجھ صفى(انتاج
وذلك بمعلومیة بدایتھ ونھایتھ وعدد النقاط ، 

وبةالمطل
randint وذلك بمعلومیة عدد صفوفھا ، ) مصفوفة(انتاج

واعمدتھا والمدى المحصورة بینھ العناصر 
المكونة للمصفوفة

 األعداد المركبةComplex Numbers
االستخداماالمر
real للعدد المركب) الجزء الحقیقى(استدعاء
imag للعدد المركب) الجزء التخیلى(استدعاء
absللعدد المركب) القیمة المطلقة(د ایجا

angle للعدد المركب) الزاویة الطور(ایجاد



 كثیرات الحدودPolynomials
االستخداماالمر

polyval كثیرات الحدود عند التعویض برقم ما) قیمة(ایجاد
roots كثیرات الحدود) جذور(ایجاد
polyایجاد كثیرات الحدود المكونة من جذور معطاة

polyder)كثیرات الحدود) تفاضل
polyint)كثیرات الحدود) تكامل
donv)كثیرات الحدود) ضرب

deconv)كثیرات الحدود) قسمة

 المصفوفاتMatrices
االستخداماالمر
diag المصفوفة) قطر(ایجاد
traceایجاد مجموع عناصر قطر المصفوفة
size صفوف وعدد أى عدد ال، المصفوفة ) حجم(ایجاد

األعمدة 
ones أى كل عناصرھا ، ) مصفوفة موحدة(انشاء

الواحد الصحیح 
zeros أى كل عناصرھا ، ) مصفوفة صفریة(انشاء

الصفر
eye ١(أى عناصر قطرھا ، ) مصفوفة قطریة(انشاء (

) ٠(بینما باقى العناصر ، 
magic عدد صفوفھا (أى ، انشاء مصفوفة سحریة =

= ومجموع عناصر الصف الواحد ، اعمدتھا عدد
مجموع عناصر = مجموع عناصر العمود الواحد 

)القطر 
rand انشاء مصفوفة عناصر یتم اختیارھا عشوائیا

وتنحصر قیمھا ما بین الصفر و الواحد الصحیح
reshape أى ، اعادة تشكیل المصفوفة بابعاد جدیدة

بمعلومیة عدد الصفوف واالعمدة 
det المصفوفة) محدد(ایجاد
max ایجاد العنصر صاحب القیمة االكبر فى المصفوفة

ویستخدم مرتین متتالیتین، 
min ایجاد العنصر صاحب القیمة االصغر فى

ویستخدم مرتین متتالیتین ، المصفوفة 
sum ویستخدم ، ایجاد مجموع عناصر المصفوفة

مرتین متتالیتین 
prodویستخدم ، اصر المصفوفة ایجاد حاصل ضرب عن

مرتین متتالیتین



 المتجھاتVectors
االستخداماالمر

length أى عدد عناصره، المتجھ ) طول(ایجاد
maxایجاد العنصر صاحب القیمة االكبر فى المتجھ
minایجاد العنصر صاحب القیمة االصغر فى المتجھ
sum عناصر المتجھ) مجموع(ایجاد
prodعناصر المتجھ) حاصل ضرب(یجاد ا
mean عناصر المتجھ) متوسط(ایجاد
sortترتیب عناصر المتجھ تصاعدیا أو تنازلیا

median ترتیب عناصر المتجھ ثم استدعاء العنصر الذى
یتوسط الترتیب 

 2الرسم ثنائى االبعادD Plotting
االستخداماالمر
plotالرسم ثنائى االبعاد
axisدید أطوال المحورین االفقى والرأسىتح

xlabelتسمیة المحور األفقى للرسم
ylabelتسمیة المحور الرأسى للرسم
titleاختیار عنوان للرسم
grid تقسیم الرسم) أو(ادراج شبكة للرسم

hold on & off رسم عدة منحنیات معا فى شكل واحد فى نافذة
عدیدة بین وذلك بحصر أوامر الرسم ال، واحدة 

hold on &hold offامرى 
figure رسم عدة منحنیات منفصلة عن بعضھا البعض ،

كال منھم فى نافذة مستقلة 
subplot رسم عدة منحنیات منفصلة عن بعضھا البعض ،

على ھیئة أشكال صغیرة فى نافذة واحدة 
legend وفیھ یتم كتابة اسماء ، دلیل الرسم ) أو(مفتاح

وااللوان التى تشیر الیھاالمتغیرات
bar قضبان عمودیة سمیكة(رسم الدالة على شكل(
stem خطوط عمودیة رقیقة(رسم الدالة على شكل ( ،

"o" دائرة ) أو" * " (قد تنتھى بنجمة 
stairs رسم الدالة ثم توصیل نقاطھا ببعضھا البعض

حیث یتم تمثیل النقاط ومن ثم ، بطریقة معینة 
عا بحیث یبدأ من احد النقاط ویسیر توصیلھا م

، افقیا الى ان یصل الى النقطة الثانیة ویقطعھا 
وھكذا 

text على نقطة معینة داخل الرسم) نص(وضع
areaتظلیل المساحة تحت المنحنى
trapzایجاد المساحة تحت المنحنى


