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>>[h,w]=freqs(b,a,n) 

>>freqs(b,a) 

ellip .. 

ع اجبة  أع خ نين  ةجل خنللي  لحل أع حذال ة ةجل خنللي خواخحل بار ة   نشح خ نين خنللات  ةخف   أ

  لحل.

>>[b,a]=ellip(N,Rp,Rs,Wn) 

>>[b,a]=ellip(N,Rb,Rs,Wn,'high') 

>>[b,a]=ellip(N,Rb,Rs,Wn,'stop') 

N:  نخر  اب نشح ابذي بوطه b  ع وج هa . 

Wn: عاةح احل  بوطع األلام عاألالم .خنلل ابوطع .اةح ةان خنلل ابوطع  يااج    احلي  فهذا يعةي خنللي ا

 بةن ااع اب نشح فها  نشح خ نين خنللات  ةخف   أع خ نين  ةجل خنللي  لحل .

'high'  .  نشح خ نين خنللات اجبة : 

'stop' : . نشح حذال  ةجل خنللي  لحل  

Rb : . بالحيح  وحال اباعنج في  ةجل ابا نين 

 Rs: . بالحيح  وحال اباعنج في  ةجل ابلذال 

 بفنض بحيةج إشجلم  ياا      ة اع ثالث   نةرجت خنللي  .مثال : 

ا نل هذ  اإلشجلم الم  نشح خ نين خنللات  ةخف   بلةث خ ن صالبه  نةر  عحةحم عيا  حذال بجقي 

 اب نةرجت ابانللي  .

شجلم األصلة  خرة  األشيجل األصلة  عاالساةجب  ابانللي  بل نشح عإشجلم ابخنج بل نشح بجإلضجف  إبم طةف اإل

 عطةف اإلشجلم بعح خنشةلهج .

>> fs=100;t=[1:100]/fs; 

>> s1=sin(2*pi*5*t);s2=sin(2*pi*15*t);s3=sin(2*pi*30*t); 

>> s=s1+s2+s3; 

>> subplot(2,2,1);plot(t,s) 

>> [b,a]=ellip(4,1,40,[10 20]*2/fs); 

>> [h,w]=freqz(b,a,512); 

>> subplot(2,2,2);plot(w*fs/(2*pi),abs(h)) 

>> sf=filter(b,a,s); 

>> subplot(2,2,3);plot(t,sf) 

>> xlabel('Time(second)') 

>> ylabel('Time (waveform)') 
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>> axis([0 1 -1 1]); 

>> sff=fft(s,512); 

>> sfft=fft(sf,512); 

>> w1=(0:255)/256*(fs/2); 

>> subplot(2,2,4);plot(w1,abs([sff(1:256)' sfft(1:256)'])); 

>> xlabel('Frequency(Hz)'); 

>> ylabel('Mag oF fourier transform'); 
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 …التـــــكامل العــــددي 

إليةمجل ابايج مس األحمجلي  MATLABع يااح خجبعة  فمي   f(x)ي ي  إيةجل اب وجح  اب لرالم خلو اباجبع 

 ع ه ج:

quad, quad8 ,dblquad 

 quad س روانب طنيو  خواع س إليةجل ابايج س حو. 

 quad8   ةاخج-اةاخ خواع س إليةجل ابايج س حوب طنيو. 

   1إبم  0ض   اب ةجل  fف ثالك إليةجل ابايج س بلاجبع 
1

0

)x(fq :بطنيو  س روان اياب 
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» q=quad('f',0,1) 

 

 ةاخج:-ع بطنيو  اةاخ 

» q=quad8('f',0,1) 

 Dblquad  ةجكي .ابث خواع س إليةجل ابايج س 

f     2ف ثالك إليةجل ابايج س بلاجبع   
2

1

1p

p

p

0

21 )ycos(x)xsin(yy,xfq  :اياب 

» q1=dblquad('f2',xmin,xmax,ymin,ymax) 

 حةث:

xmin= p1 , xmax=p2  , ymin=0   , ymax=p1 

 

 … Interpolationاالساةفجء 

ساةفجء أحجلي ابرعح ع ثةمجكي خاابع بال MATLABها ا لة  إيةجل ابوة  اباي خوع بة  اوجط  علا  . يااح في 

حةمث ياامح  One Dimensional Interpolationابرعح ع ثالثي ابرعح. سةواعنض فة ج يلمي االسماةفجء أحمجلي ابرعمح 

 اااة   ةه:

  اساةفجء ةثةن ابلحعلPolynomial interpolation. 

   اساةفجء ابااابع ابحعليFFT-based interpolation 

 …عل اساةفجء ةثةن ابلح -أعالك 

ر ع يواع س هذا اباجبع خوةةجت ةثةنات ابلمحعل حةمث يومال همذا ابامجبع بالحيمح  interp1ع يا  بجساخحال اباجبع 

 خجبع ةثةن ابلحعل ع اب جل    ابةوجط اب فنعض  ع بعح ببل يوال بلوجب قة  اباجبع اب وجبل  بلةوجط اب طلاب .

 شيله ابعجل

yi=interp1(x,y,xi,method) 

 حةث:

- x  يلاي الم قة  اب الال شعجعx . 

- y  شعجع بةفم ابطال يلاي الم قة  اباجبعy  اب وجبل  بوة  اب الالx. 

- xi  شعجع يلاي الم ابةوجط اباي سةا  حوجب قة   اباجبعy .) أالهج ) سةا  حوجب االساةفجء    

- Method ااح ألبع  طنق:ارجلم ا  سلول  حنعال اصاةجلي  خحل الم ابطنيو  اباي سةا  فةهج االساةفجءر ي 

 االساةفجء اب ونب  (method='nearest'  خونب هذ  ابطنيو  ابوة  اب طلاب حومجب قة م  ابامجبع فةهمج إبمم :)

  roundع خواع س هذ  ابطنيو  افم األبغاليا  اب واع س في اباجبع  yأقنب قة    ااالم بلاجبع 
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ابوة م  ابومجبو  اب اامالم ع إبا ةمجن ابووم   xiء يما  إاطمج 0.5فإبا ةجن ابوو  ابيوني بلوة  اب طلاب  أصغن    

 ابوة   ابالحو  اب ااالم. xiيا  إاطجء  0.5ابيوني أةرن    

  االساةفجء ابخطي (method='liner'   في هذ  ابطنيو  يا  خلحيح ابااابع اب ةفرل  بة  ةس خعج    ابومة :)

ع همذ  همي ابطنيوم  االفاناضمة  اةمح امحل  xI أامس ةمس قة م  بم    اب عطجم ع يا  حوجب قة   اباجبع اب ةجسب 

 . interp1خلحيح طنيو     اباجبع 

 ةزيئياالساةفجء ابا  (method='spline'   في همذ  ابطنيوم  يما  اسماع جل سلومل   م  ابااابمع إليةمجل ابومة :)

سماةفجء ابخطمي اب طلاب حوجب االساةفجء اةحهج ) ابوة  اب طلاب إيةجل قة   اباجبع اةحهج ( ة ج في طنيو  اال

ع بي  شنط أن ييان بيس خجبع افم اب اماا  xiحةث يا  خعةة  خجبع  ةجسب    ةس اوطاة   ااجبةاة     اوجط 

 األعل ع اب ااا ابثجاي بلاجبع ابذي يلةه.

  االساةفجء ابايعةري (method='cubic'   يا  خلحيح اباجبع ابايعةري بهذ  ابطنيوم  بااسمط :)y الومب قمة   ع

 .nanع خأصذ ابةوجط اباي خوع صجلج اب ةجل ____  xIبع اةح ابةوجط اب لحلم ب  هذا اباج

  نخر  بايس خرجاحي أع خةجخبير  ثجل: xفي ةس طنيو     هذ  ابطنق خاطلب أن ييان 

» plot(x,y,xi,yi,'o') 

» grid on 

» x=1:10; 

» y=[4 6 8 12 12 15 16 22 33 42]; 

» xi=[2.5 4.5 6.8]; 

» yi=interp1(x,y,xi); 

» plot(x,y,xi,yi,'o') 

» grid on 
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 …اساةفجء ابااابع ابحعلي   -ثجاةجك 

 ع ابذي يأصذ ابايس ابعجل اباجبي: interpftيا  بجساع جل اباجبع 

y=interpft ( x,n ) 

 حةث:

- x .) شعجع يلااي الم قة  خجبع لعلي ع هي قة   أصابم اةح خ    اوجعي ) ابرعح بةةهج  اوجعي 

- n ل    ابةوجط ) ابرعح بةةهج أي جك  اوجعي ( اب طلاب إيةجل قة   اباجبع اةحهج.اح 

  ثجل:

» x=-pi:pi/50:+pi; 

» y=sin(x); 

» yi=interpft(y,length(x)); 

» plot(x,y,x,yi,'o') 

» grid on 

 

 …  MATLABالبرمجة في 

يااح اااة     هذ  اب لفجت األعل يمحام  Mخحام  لفجت  MATLABاب لفجت اباي خلااي الم شفنم بغ  

 . Functionع ابثجاي يحام ب لف اإلاناء  Script لف ا  أع  واةح 
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هما ارمجلم ام   لمف ام  امجلي ي يم  خابةمح  بجسماع جل أي  لمنل ارماو ع  M لمف  : M لمف  خابةح 

 لنل اراو باابةح هذ   يو ح بجساخحال أي MATLABلاصلي ع بي   Editorالم  لنل  MATLABيلااي 

 Scriptث     homeاع ابوجك    Script ث    Newاخاجل  Mاب لفجت. بفاح  لنل  لفجت 

فةما  إ همجل  لاايمجت  type file_nameبياجبم   file_nameبع االسم   M-Fileي ي  إ همجل  لاماس اب لمف  

 هذا اب لف في اجفذم األعا ن.

 

 …ملف النص 

حةمث ال خلماي  لفمجت ابمة  المم  الماالت لصمس أع  الماالت  M لف ابة  ها    أبوط أاااع  لفجت 

قجت اباي ياينل خةفةمذهج امحل صنج ع هي  فةحم بايس صجو اةح خةفةذ  ة اا     األعا ن أع ابخطاات أع ابعال

    اب نات في اجفذم األعا ن.

اومماخحل  لممف ابممة  اب المماالت اب ااممالم فممي سممجح  ابع ممس ع ي يةممه خابةممح  المماالت احيممحم أثةممجء إاممناء 

ابلوجبجت ع خةفةذ األعا ن ع أي  الال احيح ياابح بااسط   لفجت ابة  يروم  خزاجك في سجح  ابع مس بعمح اااهمجء 

 ة  حةث ي ي  اساع جل هذ  اب الاالت في إاناء ابلوجبجت اباجبة :ا س  لف اب
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بياجبمم   لممف امم  افمماح فممي ابرحايمم   لممنل ابةرمماو ع ارممحأ بياجبمم  األعا ممن. أي سممطن يرممحأ بإشممجلم ابةوممر  

 يعارممن سممطن  الحظممجت أي أن اب لممنل ياةجهلممه ع ع ةفاممه فوممط بااضممةح ابرناممج   إبا بممزل األ ممن. %اب ئايمم  

 .sinusس  ااياب األعا ن اباجبة  ع يا له خلو  sin(3x)+5ب   لف ا  بنس  اباجبع ف ثالك بياج

 

%plot sin(x+t) , x an integer. 

t=0:pi/30:2*pi; 

y=sin(x+t); 

plot(t,y); 

xlabel('t'); 

ylabel('y'); 

shg 

 

 الماالت ابحاصلم  فمي االح  أاه ال يااح أي   الاالت لصس أع صنج ع ييفي السماحاجء  لمف ابمة  خعةمة  قمة  اب

فمي اجفمذم األعا من فةومال باةفةمذ  ة اام   sinus( ع    ثم  ةاجبم  اسم ه فومط  xحوجبه ) في هذ  ابلجب  خعةة  قة   

 األعا ن اب يااب  فةه.

» x=10 

x = 

    10 

» sinus 

 سةعطي ابرناج   ابايس اب اضح:
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 ل اب واخحل بذبل.سةا  إاال xأي احل خعنيف اب الال  xاةح احل إلصجل قة   

» sinus 

??? Undefined function or variable 'x'. 

 

Error in ==> D:\MATLABR11\work\sinus.m 

On line 3  ==> y=sin(x+t); 

 

 … Function M-File ملف اإلجراء

خومماورس  المماالت لصممس ع خناممع  المماالت صممنج.  M لفممجت اإلاممناءات هممي ارممجلم امم   لفممجت  مم  امماع 

فمجت اإلامناءات  الماالت ضم   سمجح  ا مس صجصم  بهمج ع همذ  ابومجح   ةفرمل  ام  سمجح  ا مس خواع س  ل ع

 .nالوب قة   ابعج لي ) ! ( ألي احل  Function. ع ة ثجل بوةط الم  لف اإلاناء  MATLABأعا ن 

function f=fact(n) 

% Fact Factorial 

% Fact(n) Returns the factorial of number n 

% Write simply fact(n) 

f=prod(1:n); % Actual computation 

 

. السماحاجء همذا اإلامناء ي يم   fع ينامع  المال صمنج عاحمح هما  nيواع س اإلاناء  اةال لصمس عحةمح ع هما 

 ةاجب  اس  اإلاناء.

» fact(7) 

ans = 

        5040 

 أع أن اياب 

» t=fact(7) 

t = 

        5040 

 Function M-Fileاإلجراء  األجزاء الرئيسية المكونة لملف

 سطن خعنيف اإلاناء. .1

 .H1ابوطن  .2
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 ا  اباعلة جت. .3

 او  اإلاناء. .4

  الحظجت. .5

 سطن خعنيف اإلاناء. .6

يلاماي المم إامناء ع يلمحل  Mأن  لمف  MATLABيُعلِ  سطن خعنيف اإلاناء بنامج   سطن خعنيف اإلاناء: 

 ا:ه factطنيو  اساحاجء هذا اإلاناء ف ثالك سطن خعنيف اإلاناء 

function f=fact(n) 

 

  الال. nاس  اإلاناء ع  fact  الالر  fحةث أن 

إبا ةجن بإلاناء احم  الاالت صنج يا  إحجطاهج بواسة   نبعة  أ ج إبا ةجن بإلاناء أةثن     الال لصس فةا  

 إحجط  اب الاالت بواسة  اجلية ر الم سرةس اب ثجل:

function [x1,x2]=equation(a,b,c) 

 

 با ب  يي  هةجك  الاالت صنج فةانك  الال ابخنج فجل جك.أ ج إ

function printresults(x) 

 

 أع خواع س أقااس  نبع  فجل  .

function []=printresults(x) 

 

 إن اب الاالت اباي ساحصس إبم اإلاناء بةم    اب نعلي أن ييان بهج افم االس .

 

اباي ي ي   Helpيعارن ابوطن األعل    اباعلة جت  H1وطن ألن اب H1يو م ابوطن األعل بجبوطن  : H1ابوطن 

(. يظهن هذا ابومطن اةمح  %ع ها ارجلم ا  سطن  الحظجت يرحأ بإشجلم ابةور  اب ئاي  )  helpاساحاجؤهج بأ ن 

 Mالمم  لخم  ام   لاايمجت اب لمف  H1ع يةب أن يلاي ابومطن  help function_nameةاجب  أ ن اباعلة جت 

 fact   أاس اإلامناء  H1ع ابوطن  look for file_name  اةح اساع جل أ ن ابرلث ا  اب لفجت ألاه يظهن باحح

 ها:

% Fact factorial 
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( بااسمط  إلصمجل ام   help file_nameي يم  خابةمح ام  خعلة مجت ) يظهمن اةمح اسماع جل أ من  اباعلة مجت:ا  

ع يرمحأ همذا ابمة  لاك مجك  م  ابومطن ابمذي يلمي  %ياأبف    سطن عاحح أع احم أسطن خرحأ بإشجلم ابةومر  اب ئايم  

 ها: factع ا  اباعلة جت في اإلاناء  H1ابوطن 

% Fact(n) Returns the factorial of number n 

% Write simply fact(n) 

 

اب الحظجت اب اامالم فمي سمطن خعنيمف ابامجبع ع بمة  أعل أ من خةفةمذي ع  MATLABاةح طلب اباعلة جت يظهن 

 الحظجت اأخي بعح ببل.يه س أي   

» help fact 

 

  Fact Factorial 

  Fact(n) Returns the factorial of number n 

  Write simply fact(n) 

 

ابالخ   إلاةجخ ابلوجبجت ع إسةجل ابوة  ابةجخة  ا  هذ  ابلومجبجت  MATLABيلااي الم شفنم او  اإلاناء : 

 إبم  الاالت ابخنج.

 

في او  األاناء ي ي  أن يلااي الم ةمس أعا من اسماحاجء إلامناءات أصمنس أع بمنا   أع  ابعرجلات اب واخح  

 حوجبجت أع أعا ن لصس ع صنج أع  الحظجت أع أسطن فجل  . في  ثجبةج هذا او  اإلاناء ها:

f=prod(1:n); % Actual computation 

 

الممم شممنط أن يرممحأ سممطن  M لممف ة ممج همما  ممذةال سممجبوجك ي يمم  إللاج أيمم  أسممطن  الحظممجت فممي اب  الحظممجت :

 اب الحظجت بإشجلم ابةور  اب ئاي .

  ثجبةج اباجبي إلاناء  ع اساع جل احم  الاالت بلحصس ع ابخنج:

 

function [x1,x2]=equation(a,b,c) 

% Solve Equations 

% used for solve equations of the form ax^2+bx+c=0 

d=(b^12+4*a*c)/(2*a); 

x1=(-b+sqrt(a))/(2*a); 
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x2=(-b-sqrt(a))/(2*a); 

 

 يا  اساحاجء ) الم سرةس اب ثجل ( ة ج يلي:

» [L,M] = equalion(5,3,8) 

L = 

   -0.0764 

M = 

   -0.5236 

 

 

 …أسماء اإلجراءات 

 MATLABأي أن  MATLABخخ ع أسم جء اإلامناءات إبمم افمم ابوااامح ابامي خخ مع بهمج األسم جء فمي 

 عبم    االس  ع يةب أن يرحأ االس  بلنال.األ 31يواع س ابن اخ اب  

أي  m.*ياممأبف  مم  اسمم  اإلاممناء ع يةاهممي بجال اممحال  MATLABاسمم   لممف ابممة  ابممذي يلامماي إاممناءات 

fact.m  ثالك. إبا ةجن اس  اب لمف ابمة  ع االسم  ابمذي امّنال بمه اإلامناء  خالفمة  فمإن MATLAB   يه مس االسم

اإلاممناء بااسممط  اسمم  اب لممف ابممة . الممم سممرةس اب ثممجل إبا حفظةممج ابممذي اممنال بممه اإلاممناء ع يةممني اسمماحاجء 

 factع بمةم  factorialفإاه اةح اسماحاجء ابرنامج   يةمب اسماخحال االسم   factorial.mبجسٍ  ثجٍن  ثس  factاإلاناء 

ي ابذي ها االس  ابذي انال به اإلامناء أي أن االسم  ابمذي يلفم  بمه اإلامناء ع بمةم هما بجب منعلم االسم  ابمذ

 يعنال به اإلاناء.

 بجبخطاات اباجبة : MATLABاةح اساحاجء إاناء يوال 

 يفل  فة ج إبا ةجن االس  ها اس   الال. .1

 .Sub Functionيفل  إبا ةجن االس  ها اس  إاناء فناي  .2

 .Private Functionيفل  إبا ةجن االس  ها اس  خجبع  للي  .3

 . MATLABب ااالم في  وجل بناج   يفل  إبا ةجن االس   ااالاك الم قجك   األس جء ا .4

بإاةجخ  MATLABاب لف األعل ابذي يرجلفه بةفم االس  ع إبا خينلت األس جء يوال  MATLABيواع س 

   اجفذم األعا ن أع  م   Mاإلاناء ابذي يةح  أعالك بجساخحال ابواااح اب ذةالم سجبوجك. اةح اساحاجء  لف اإلاناء 

إبممم شممفنم صجصمم  بممه ع يلفظممه فممي ابممذاةنم ع هممذا  ممج يممافن الممم  اإلاممناء MATLABاصممن يلممال  M لممف 

MATLAB   إاناء ا لة  ابالايس اةح ةس اساحاجء بهحا اإلاناء ع يا  االحافج  بهذ  ابافنم في ابذاةنم حامم يما

 .clear ولهج بااسط  أ ن 
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 … P –توليد ملفات شفرة 

حةمممث ي يممم   Pصممم  ضممم    لفمممجت ابخج MATLABي يممم  حفممم  شمممفنم اإلامممناءات اب لابممم  إبمممم شمممفنم 

يوممال  pcode factاسمماع جبهج  رجشممنم بممحعن إاممناء ا لةمم  ابالايممس فعلممم سممرةس اب ثممجل اةممح ةاجبمم   MATLAB بمم 

MATLAB  بالايس اإلاناءfact  إبم شفنمMATLAB  ع يلفظه في  لف بج احال*.p  أيfact.p. 

 …ساحة عمل اإلجراءات 

ع خممحام سممجح  ابع ممس هممذ   MATLABل  امم   وممجح  ا ممس ةممز  وممجح   مم  ابممذاةنم  ةفرمملةممس إاممناء ي

 بوجح  ا س اإلاناء.

 …فحص عدد متحوالت اإلجراء 

ي يم  خلحيمح امحل  الماالت ابمحصس ع ابخمنج اةمح اسماحاجء االامناء  nargoutع  narginبااسط  ابااابمع 

 الم سرةس اب ثجل:

 

function c=testarg(a,b) 

if (nargin==1); 

   c=a^2; 

elseif (nargin==2); 

   c=a+b; 

end 

 

  …الح  اةح إاطجء  الال لصس عاحح يوال اإلاناء بانبةعه ع اةح إاطجء  الابي لصس يوال اباجبع بة عه جر

 

» testarg(1) 

ans = 

     1 

» testarg(10) 

ans = 

   100 

» testarg(10,10) 

ans = 

    20 
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 …إدخال عدد متغير من متحوالت الدخل و الخرج 

ع  vararginإلصممجل اممحل  اغةممن  مم   المماالت ابممحصس أع ابخممنج إبممم اإلاممناء بجسمماخحال اباممجبعة  ي يمم  

varargout  يو ح هذي  اباجبعة  بإلسجل احل  اغةمن  م   الماالت ابمحصس أع إلامجع امحل  اغةمن  م   الماالت

همي ارمجلم ع ابامي  Cell arrayا ةع  الاالت ابحصس ع ابخنج ض    رمفاف  صاليمج  MATLABابخنج. ي ع 

حةث خلااي اب رمفافجت المم صاليمج بمحالك  م  ابعةجصمن ع ةمس صلةم   MATLABا  ااع صجو     رفافجت 

Cell  ي ي  أن خلااي الم أي حة  أع ااع    اب عطةجت ع ي يم  أن خلاماي أحمح صاليمج اب رمفاف  المم شمعجع

 …ابلنفة  ع هيذا يلااي الم  عطةجت لق ة  بةة ج خلااي صلة  أصنس الم  رفاف     اب عطةجت 

 

 

 ع فة ج يلي اعطي  ثجل الم إاطجء احل  اغةن     الاالت ابحصس :

 

function testvar(varargin) 

for i =1: length(varargin) 

   x(i)=varargin{i}(1); 

   y(i)=varargin{i}(1); 

end 

xmin=min(0,min(x)); 

ymin=min(0,min(y)); 

axis([xmin fix(max(x))+3 , ymin fix(max(y))+3]) 

plot(x,y) 

 

 …ي ي  اساع جل احل     الاالت ابحصس بجساحاجء 

 

» testvar([2 3],[1 5],[4 8],[6 5],[4 2],[2 3]) 

 

 سةعطي ابرناج   ابايس اباجبي:
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 أع :

» testvar([-1 0],[2 -5],[4 2],[1 1]) 

 

 (: x, y اب لالي سةةا  ابايس اباجبي ) الح  ححعل 

 

 …ت المحلية و العامة المتحوال

 عمة  بااسمط   لمف  MATLAB. يلااي ةس إاناء فمي Mإن قاااح خعنيف ابااابع ها يعا ح الم  لفجت 

M  المم  الاالخمه اب للةم  ابخجصم  بممه ع ابامي همي  وماول  ع  ةفرمل  امم  بوةم  اب الماالت اب للةم  بإلاممناءات

فإن اب الال اب رن  اةه بهذا اباميس سةرمرح  Globalاألصنس ع بي  إبا صنحةج ا  اب الاالت ةااابع اج   

  اانك بة  ا ةع اإلاناءات ع يا  ابارنيح ا  اب الال ض   أحح  لفجت اإلاناء.

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
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 …التحكم بمسار البرنامج 

ع اباي خاره إبم حح ةرةمن ارمجلات ابمالي  فمي  MATLABسةواعنض ارجلات ابالي  ب وجل ابرناج   في 

 بغجت ابرن ة  األصنس.

 : شيله ابعجل IF  ابانطي أ ن ابالي .1

IF logical expression 

     statements 

END 

 end ع ifيةفذ ا ةع ابعرجلات اب ااالم بة   MATLABفي ابلجب  األعبم إبا ةجاو ابعالق  اب ةطوة  صلةل  فإن 

ةمجعخ خةفةمذ يا MATLAB( فمإن  0أ مج إبا ةمجن ابامنط صمجطئ )  endع ياجبع خةفةذ ابرناج      ابوطن ابذي يارع 

 ….  ثجل endع ياجبع اباةفةذ    ابوطن ابذي يارع  endع  ifا ةع ابعرجلات ابااقع  بة  

if rem(4,2)==0 

   disp('a is eren'); 

   b=a/2 

end 

 ي ي  ان يلااي ابانط الم  رفافجت ع بةم الم أاحال ف ثالك إبا ةجن

IF x 

     statements 

END 

 x > 0ا ةع اةجصن  فهذا ابانط يالوا إبا ةجاو

 .ifةانعط إضجفة  بلانط  else, elseifي ي  اساع جل 

IF logical expression 

     statements 

ELSEIF 

     statements 

ELSE 

     statements 

END 

إبا ةجاممو ااةةمم   elseال خلامماي الممم شممنط  ةطوممي ع بيمم  يةممني خةفةممذ ابعرممجلات اب نخرطمم  بعرممجلم  elseارممجلم 

خلامماي الممم شممنط  elseif( صطممأ أع  وممجعي بلرممفن. ارممجلم  elseif) أع ارممجلم  ifب ةطوممي فممي ارممجلم اباممنط ا

صطأ أع خوجعي ابرمفن ع يما  خةفةمذ ا ةمع ابعرمجلات اب نخرطم   if ةطوي يا  خةفةذ  إبا ةجن ابانط اب ةطوي ارجلم 

 …وجعي ابرفن (.  ثجل خوجعي ابااحح ) ال خ elseifبهج إبا ةجاو ااةة  ابانط اب ةطوي في ارجلم 
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if n<0 

   disp('input must be positive'); 

elseif rem(n,2)==0 

   A=n/2; 

else 

   A=(n+1)/2; 

end 

 

if n<0 

   disp('input must be positive'); 

 أصغن    ابرفن أطرع ابعرجلم  nإبا ةجن 

elseif rem(n,2)==0 

   A=n/2; 

 A=n/2بع لة   اارجك ع خعاةجك ق  بج nإبا ةجن 

else 

   A=(n+1)/2; 

end 

 A=(n+1)/2إبا ةجن  اارجك ع فنليجك ق  بجبع لة  

 

 … switch عبارة

  ة اا     ابعرجلات اةح قة   عةة  بل الال اب نال اصارجل  ع ابايس ابعجل بلعرجلم: switchخةفذ ارجلم 

SWITCH expression 

CASE value1 

     statements 

CASE value2 

     statements 

OTHERWISE 

     statements 

END 

 اراا  بجبعالق  اب نال اصارجلهج. خةفذ ابعالق  ع خوجلن ابةاةة   ع ابوة  ابامي  switchخاأبف ابعرجلم    ةل   

يما   caseع اةح ححعث أعل خطجبا بة  ااةة  ابعالقم  ع بمة  ابوة م  اب اامالم المم ي مة  ارمجلم  caseخارع ارجلم 

 باي خطجبوو ابوة   اب ااالم الم ي ةةهج  ع ااةة  ابعالق .خةفةذ ا
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 اب وجلا  بعح ححعث أعل خطجبا. MATLABال ياجبع  الحظ : 

ع ااةةمم  ابعالقمم  اب ممنال اصاةجلهممج يمما  خةفةممذ  caseإبا بمم  يلممحث أي خطممجبا  ممع ابوممة  اب ااممالم الممم ي ممة  ارممجلم 

 ….  ثجل endب   switchاصاةجلي . يةب إاهجء ارجلم  otherwiseع ارجلم  otherwiseابعرجلات اباي خلي 

switch input_num 

case -1 

   disp('negative'); 

case 0 

   disp('zero'); 

case 

   disp('positive') 

otherwise 

   disp('other value') 

end 

 

 … while حلقة

 ن قة   ارجلم ابالي  خوجعي ابااحح.ارجلم أع  ة اا     ابعرجلات بايس  اينل طجب ج أ whileخةفذ حلو  

WHILE expression (  ارجلم ابالي ) 

     statements 

END 

 إبا ةجاممممو ابعالقمممم   رممممفافة  فممممإن ا ةممممع اةجصممممنهج يةممممب أن خيممممان  وممممجعي  ابااحممممح بةومممما ن ابلوممممجب.

أ أع  ومجعيجك حامم يرمرح ابامنط صطم endع  whileفي هذا ابرناج   سةوا ن خيمنال ابعرمجلات بمة  ابعرمجلم   ثجل:

 بلرفن.

b=10 

while b>0 

   b=b-1 

end 

 

 … Forحلقة 

 باينال ارجلات  عةة  بعحل  لحل    اب نات. forخوال حلو  

FOR variable = expression 

     Statements 
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END 

 

x=[5 4 3 2 5 7 8] 

for t=2:6; 

   x(t)=2*x(t-1) 

end 

 

 اةح: forringب  خذةن. باةفةذ ابرناج   ع بفنض أس ةةج  بايس افاناضي خيان ابخطام  وجعي  بلااحح إبا 

 

» forring 

x = 

     5     4     3     2     5     7     8 

x = 

     5    10     3     2     5     7     8 

x = 

     5    10    20     2     5     7     8 

x = 

     5    10    20    40     5     7     8 

x = 

     5    10    20    40    80     7     8 

x = 

     5    10    20    40    80   160     8 

 

 هممي  رممفاف  أبعجلهممج  Aي يمم  اسمماع جل اب رممفافجت  يممجن االقمم  ابممالي  فعلممم سممرةس اب ثممجل إبا ةجاممو 

n  ×m :فإن 

FOR i = A  

     Statements 

END 

  k=1,2,…,nحةث   i=(:,k)ساال خعطي 

 

 ... Break بارة اإليقافع

 …اةح عضعهج ض   ابللو ر ف ثالك  whileأع حلو   forخوال هذ  ابعرجلم بإيوجال خةفةذ حلو  
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for i=1:100 

   e=i^2 

   if e>=10e3,disp(e),break,end 

end 

 

 … try catch العبارة

 ابايس ابعجل بهذ  ابعرجلم 

TRY statement, ..., statement, CATCH statement, ..., statement, END 

ع بي  اةح ححعث أي صطأ في خةفةذ أي ارجلم    ابعرجلات اةح  catchع  tryيا  بايس طرةعي خةفةذ ابعرجلات بة  

ع اةح حرال صطأ أي مجك  م  أحمح ابعرمجلات ياقمف  endع  catchببل يا  االااوجل إبم خةفةذ ابعرجلات ابااقع  بة  

MATLAB جلم ابخطأ في  الال اس ه خةفةذ األعا ن ع ي ع ارlasterr:ثجل  . 

 

try 

   m=10 

   y=n 

catch 

   disp('error') 

end 

 الرس الم اباجبي: MATLABع اساحاجكه    اجفذم  trycatch.mبلف  اب لف بجس  

» trycatch 

m = 

    10 

error 

 … returnعبارة 

م إبمم ابرنامج   ابنكةومي. باميس امجل اةمح ج خولوس خةفةمذ األعا من فمي اإلامناء ع خلمال ابوةمجل returnخةهي 

فمي أي  returnخةاهي أعا ن اإلاناء فإن ابوةجلم خةاوس بايس ابي إبم ابرناج   ابنكةوي ع بي  ي يم  عضمع ارمجلم 

  يجن    اإلاناء إلاجلم ابوةجلم قونيجك إبم ابرناج   ابنكةوي.

 … SubFunctionsاإلجراءات الفرعية 

اإلامناء عاحح يو م أعل إامناء فمي اب لمف  Functionم شفنم أةثن    إاناء ال mي ي  أن يلااي  لف 

ع همذ   بجإلاناءات ابفناةم ع خو م اإلاناءات ابالحو  ع اباي يا  اساحاجؤهج ا  طنيا اإلاناء األعبي  األعبي

 اإلامممممناءات  نكةممممم  فومممممط ضممممم   اإلامممممناء األعبمممممي ) أي ال ي يممممم  اسممممماحاجؤهج صمممممجلج همممممذا اإلامممممناء (.
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ناء فناي سمطن اباعنيمف ابخمجو بمه ع خارمع اإلامناءات ابفناةم  بع مهج أي خنخمب اإلامناء خلما اآلصمن بيس إا

 بي  الم شنط أن ييان اإلاناء األعبي في ابرحاي .  ثجل بلوجب اذعل اب عجلب     ابحلا  ابثجاة : ع

function [x1,x2]=equa(a,b,c) 

x1=(-b+delta(a,b,c))/2*a; 

x2=(-b-delta(a,b,c))/2*a; 

function d=delta(l,m,n) 

d=sqrt(m^2-4*1*m) 

 

 اياب:  a=1, b=2, c=3الساحاجء هذا اإلاناء اةح قة  

 

» [o,p]=equa(1,2,3) 

d = 

        0 + 2.0000i 

d = 

        0 + 2.0000i 

o = 

  -1.0000 + 1.0000i 

p = 

  -1.0000 - 1.0000i 

 

  نخة . deltaرناج   ابفناي أي أاه بلوجب اذعل اب عجلب  خ  اساحاجء اب

 

 …حساب السالسل الحرفية 

 . بةواعنض بع  اباااب        ع.MATLABخ ةف إ يجاة  حوجب ابوالسس ابلنفة  قام ع  نعا  إبم بغ  

 ع ةفاه حوجب سلول  ابلنعال ض   أي االق  ع ابايس ابعجل بهذا اباجبع ها:   evalاباجبع 

EVAL ('string') 

[x,y,z,…]=eval(s) 

 

  ثجل:

t=('i^2+2') 

for i =1:10 


