
 

 مجموعة مدرسي الرياضيات السورية              1  الصفحة أمـل سلمان إعداد:
 

  8يامثاذٛكاانثذاٚح يع 

 
 انرٙ مت االعرًاد عهٛٓا:ادلظادس 

 يٕلع يامثاذٛكا :ادلٕلع انشمسٙ نهربَايح                                                 
 فٛذٕٚ ذعه2ًٙٛادلظذس :     

  ادلضاعذج ادلٕخٕدج يف انربَايح 

 ادلضاعذج ػًٍ يٕلع انربَايح 

  ٔٚكٛثٛذٚاعهٕياخ ادلمذيحييظذس : 
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http://www.wolfram.com/products/mathematica/index.html
http://www.wolfram.com/products/mathematica/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=D4IcCkON13o
http://reference.wolfram.com/mathematica/howto/PlotAGraph.html
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 مجموعة مدرسي الرياضيات السورية              2  الصفحة أمـل سلمان إعداد:
 

 :يمذيح

انشٚاػٛاخ، اذلُذصح ٔانعهٕو ادلخرهفح. مت  ْٕ تشَايح زاصٕتٙ يضرخذو تشكم ٔاصع يف زمم (Mathematica) :تاإلجنهٛزٚح يامثاذٛكا
تُفضّ تردًٛعٓى  ٚني ٔادلربرلني لاوذطٕٚشِ يٍ لثم فشٚك يٍ انشٚاػٛا صرٛفٍ ٔٔنفشاو ٔمت الرتاذ انفكشج يف انثذاٚح يٍ لثم

 .ٔلٛادذٓى

عهٗ شكم َظٕص أٔ  (انُٓاٚح األيايٛح)ٔفٛٓا ذرى انعًهٛاخ انشٚاػٛح نرعشع تعذْا يف لضى (انُٕاج) ٚمضى انربَايح إىل لضًني
 ياذالب تمذساذّ انرسهٛهٛح انرٙ متكٍ يثال يٍ اخرزال تعغ ادلعادالخ سصٕيٛاخ. ٚرًٛز انربَايح عٍ تعغ انربايح األخشٖ يثم

 .طشف انشٙء انز٘ ال ميكٍ عًهّ مباذالب يثال انز٘ ٚعًم تشكم عذد٘ حشٚاػٛان

 :يٛزاخ انربَايح

 ٚذعى األعذاد ادلشكثح. 

 حتهٛم ٔذظٕٚش انشصٕو انثٛاَٛح. 

 أدٔاخ نهرعذٚم يف انُض مبا يف رنك ذعثرياخ عادٚح ٔانرسهٛم انذاليل. 

 ٕفاخانرعايم يع ادلظف. 

 :يٍ ُْاحتًٛم انربَايح يٍ يٕلع يُاْح انشٚاػٛاخ انضٕسٚح  ميكُك  يالزظح. 

 رعهًٛح ادلضرخذيح يف سصى انرٕاتع.صركٌٕ يف ششذ كٛفٛح سصى ذاتع ٔششذ زٕل انح انثذاٚ

 :اتعذطشٚمح سصى : أٔالا 

(Notebook  1ثى اخرت   افرر انربَايح  
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 مجموعة مدرسي الرياضيات السورية              3  الصفحة أمـل سلمان إعداد:
 

(2 : انرعهًٛاخ ػًُٓارانٛح ٔانرٙ صُكرة ذظٓش نك انُافزج ان 

 
 

(3 (، plot، ال ذكرة )اَرثّ إىل زانح األزشف ألٌ انربَايح زضاس ذلا  Plotرعهًٛح األصاصٛح نشصى انرٕاتع ْٙ ان 
ٔانشصى صٛكٌٕ زلظٕس تني   ذاتع نـ  ْٕ  حبٛث    انشكم انعاو ذلزِ انرعهًٛح: 

 ادلذخهراٌ يٍ لثهك.  لًٛرٙ 
( ) نشصى انرًثٛم انثٛاَٙ نهراتع   اكرة             اخراسذاًْانرٙ ا   ٔعشع انشصى ػًٍ لًٛرٙ       4)

 .اٜذٛح كًا ْٙ غحٛظػًٍ انُافزج ان

 
 
(5 يعاا  نٛظٓش انشصى:  Shift , Enterاػغط عهٗ ادلفرازني  
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 مجموعة مدرسي الرياضيات السورية              4  الصفحة أمـل سلمان إعداد:
 

 اخلطٕج األٔىل ْٙ األطعة.فال داعٙ نهمهك إٌ ٔلعد يف تعغ األخطاء ف
 تعغ األخطاء ادلرٕلعح:

a)  ٌذؼغط عهٗ يفراذ االدخال نٕزذِ تذل انؼغط عهٗ يفرازٙ أShift , Enter   يعاا . 
b)  ٌنرعهًٛحا احلشف األٔل يٍ ذكرةأ Plot انربَايح تإخشاج يا كرثرّ متاياا كًا ْٕ: ٛمٕوف حبشف طغري 

  
c)    كٙ ذظٓش ذفاطٛم  ادلٕخٕدج عهٗ ٚضاس انشاشح خطأ يف فرر أٔ اغالق األلٕاس )جية أٌ ذؼغط عهٗ إشاسج

 (:اخلطأ

 
d) انراتع ػًٍ لٕصني يثم:   ال ذكرة    ,*   + *      +-  
(6 انظٛغح ػع انراتعني يعاا ػًٍ لٕصني ٔافظم تًُٛٓا تفاطهح، خشب إدخال ثٛاخنشصى ذاتعني يعاا عهٗ َفش يضرٕ٘ االزذا 

    ٔانراتع انثاَٙ ْٕ    يع يالزظح أٌ انراتع األٔل ْٕ  ،زشفٛاا  اٜذٛح ادلٕخٕدج يف انظٕسج
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 مجموعة مدرسي الرياضيات السورية              5  الصفحة أمـل سلمان إعداد:
 

(7 ميكُك تُفش انطشٚمح إػافح أكثش يٍ ذاتعني، فًثالا: 

 
 
، نٛظثر ادلذخم تانشكم:  ٘ االزذاثٛاخزلٕس خفاءٚضًر تإ  +      *   ميكُك إػافح خٛاس ثانث إىل اخلٛاسٍٚ   8)

 ( ثى يضافح <ثى  –اكرة  نكراتح انضٓىيالزظح: )     -           +      *   ,    

 ٔٚظثر ادلخشج تانشكم:
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 مجموعة مدرسي الرياضيات السورية              6  الصفحة أمـل سلمان إعداد:
 

، نٛظثر ادلذخم تانشكم:  أزذ زلٕس٘ االزذاثٛاخ إخفاءك إيكاَنٛظثر ت ثانثانٛاس اخل ذعذٚم ميكُك  9)
 ٔٚظثر ادلخشج تانشكم:     -+          *      +      *   ,    

 
 ٔإلخفاء زلٕس انرتاذٛة َثذل تًُٛٓا.     لثم       الزظ تأَّ مت اخفاء زلٕس انفٕاطم ألَُا ٔػعُا 

(10 ثى PlotRangعهٛك اػافح  ٔنزنك جية ،ايم ٔنٛش فمط األخزاء ادلشصٕو عهٛٓا٘ االزذاثٛاخ تشكم كنشؤٚح يضرٕ 
ثى ذكرة فاطهح ثى ذؼٛف عرب إػافح لٕصني ٚرؼًُاٌ اجملال انز٘ ذشٚذِ  عهٗ زلٕس انفٕاطم حتذٚذ اجلزء انز٘ ذشٚذِ

 كًا يف انظٕسج اٜذٛح: لٕصني ٔذؼع تًُٛٓا اجملال انز٘ ذشٚذِ عهٗ زلٕس انرتاذٛة،

 
 دساج ذفاطٛم أكثش الزماا...إصٛرى 
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