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 2    المحتويات

 

 المحتويات

  العمليات األساسية . 1القسم 

 1-1 ..............................................................اإلنطالق في العمل .1

 1-1 ................................................................... تمهيدات مهمة 

 1-1 ......................................................تشغيل وإيقاف اآللة الحاسبة 

 1-1 .........................................................طبط تباين شاشة العرض 

 1-2 ..................................األقسام الهامة من لوحة المفاتيح وشاشة العرض 

 Shift........................................ 1-2المفاتيح المحولة عبر المفتاح الناقل  

 3–1 .................................................................المفاتيح األبجدية 

 Cursor.................................................( 1-3(مفاتيح الدالة المنزلقة  

 4–1 .........................................................التصفية/اإلرجاع والمحو 

 6–1 ..........................................................إستعمال لوائح الخيارات 

 8–1 ......................................................الخروج من لوائح الخيارات 

 ALG............................................. 1-9  و  RPNأطر كل من/طرق 

 11–1 ).....................................................االخيرة(مفتاح إلغاء العملية  

 12–1 .......................................................شاشة العرض والمؤشرات 

 15–1 ....................................................................إدخال االعداد 

 15–1 ................................................ السلبيالمنحى الىتحويل االعداد  

 15–1 .............................................الدليل من العدد عشرة/عمليات األس 

 Cursor.................................... 1-17فهم دالة اإلدخال المنزلقة  /إستيعاب 

 17-1 ........  .....................................نطاق االعداد والفيض الحسابي/مدى 

 18–1 ..........................................................القيام بالعمليات الحسابية 

 18–1 .................................. المعاملةاألحادي أو  الواحدةالحجة  ذاتالعمليات 

 19–1 .......................................... المعاملئيةالحجتين او الثنا ذات العمليات 

 21–1 ................................................التحكّم بتصميم شكل شاشة العرض 

 23-1 .......)........................................,(.) (النقاط والفواصل في االعداد  
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 SHOWing........................... 1-25 رقماً 12عرض دقة االعداد الكاملة من  

 26–1 .........................................................عمليات الكسور الحسابية 

 26–1 ...........................................................إدخال الكسور الحسابية 

 27–1 )...............................................................الوصفية(الرسائل  

 28–1 ...............................................................ذاكرة اآللة الحاسبة 

 28–1 .......................................................رةالتحقّق من الذاكرة المتوفّ 

 29–1 .........................................................تصفية كامل الذاكرة/محو 

2. RPN  : س التلقائية1–2  ................................................ذاكرة المكد 

 1–2 ...................................................................ما هو المكدس 

 3–2 ................................... موجودين على شاشة العرضY و Xسجالت ال 

 X............................................................. 2-3تصفية سجل /محو 

 3–2 .............................................................رؤية المكدس/معاينة 

 4–2 .............................  ضمن المكدس Y و Xدل بين كل من سجالت التبا 

 5–2 ................................................  كيف يقوم المكدس به-الحساب  

 ENTER........................................................... 2-6كيف تعمل  

 7–2 ...................................................تصفية المكدس /كيف يتم محو 

 LAST X............................................................... 2-8السجل  

 LAST X............................................ 2-9تصحيح األخطاء بواسطة   

 LAST X....................................... 2-10إعادة إستعمال األعداد بواسطة   

 RPN.......................... 2-12طريقة  /العمليات الحسابية المتسلسلة ضمن إطار 

 12–2 .............................. نحو الخارجالهاللين/داخل االقواسمن  بالعملية إبدأ 

 14–2 .........................................................................التمارين 

 14–2 ...........................................................تراتبية العملية الحسابية 

 16–2 ...............................................................المزيد من التمارين 

 1–3 .......................................البيانات ضمن المتغيرات/تخرين المعطيات .3

 2–3 ..........................................................تخزين وإستعادة األعداد 

 4–3 ............................................................رؤية متغير ما/معاينة 

 

 



 4    المحتويات

 

 MEM................................................... 3-4 كتالوج/جدولإستعمال  

 VAR..................................................... ........ 3-4 كتالوج/جدول 

 6–3 .................. ...........................الحسلب بواسطة المتغيرات المخزنة 

 6–3 ..........................................................عملية التخزين الحسابي 

 7–3 ..............................................اإلسترجاع الحسابي/عملية اإلستعادة 

 8–3 ............................................................ مع أي متغيرxتبادل  

 J..............................................................." 3-9"و " I"النتغيرات  

 1–4 ............................................................دوال األعداد الحقيقية .4

 1–4 ......................................................الدوال األسية واللوغارتمية  

 2–4 ................................ خارج القسمة والمتبقّي من عملية القسمة الحسابية 

 2–4 ................................................................الدليل/دوال األس 

 3–4 .....................................................................علم المثلّثات 

 π........................................................................ 4-3إدخال   

 4–4 ................................................. تحديد نمط القياس الزاوي/ضبط 

 4–4 ....................................................................الدوال المثلثية 

 6-4 ...........................................................الدوال الزائدية المقطع 

 6–4 ..............................................................دوال النسبة المئوية 

 8–4 ..............................................................الثوابت في الفيزياء 

 10–4 ....................................................................دوال التحويل 

 10–4 ..................................................القطبي/عمليات التحويل المتعامد 

 13–4 ...........................................................عمليات تحويل  الوقت 

 13–4 ...................................................الدرجة/عمليات تحويل الزاوية 

 14–4 ...........................................................اتعمليات تحويل الوحد 

 15–4 .......................................................األرجحية/دوال اإلحتماالت 

 Factorial.................................................. 4-15العاملي /المضروب 

 Gamma................................................................. 4-15غاما  

 15–4 .................................... ........................األرجحية/اإلحتماالت 

 17–4 ..............................................................أقسام األعداد/أجزاء 

 

 



 

 5    المحتويات

 

 

 1–5 ..........................................................................الكسور .5

 1–5 ....................................................................إدخال الكسور 

 2–5 ........................................................الكسور في شاشة العرض 

 2–5 .................................................أسس العرض على الشاشة/قواعد 

 3–5 ...................................................................مؤشرات الدقّة 

 4–5 ................................تغيير العرض الخاص بالكسور على الشاشة/تبديل 

  الحسابي األقصىمقام الكسر/مخرجتحديد حد r................................... 5-4 

 6–5 ...............................شكل عرض ما للكسور على الشاشة/إختيار تصميم 

 8–5 ..................................... أمثلة عن طرق عرض الكسور على الشاشة 

 8–5 .............................................................عملية تدوير الكسور 

 9–5 ..................................................الكسور في معادالت الرياضيات 

 10–5 ...............................................................الكسور في البرامج 

 1–6 ................................................إدخال وتقييم معادالت الرياضيات .6

 1–6 ........................................كيف يمكنك إستعمال معادالت الرياضيات 

 3–6 ... ..........................................ملخّص عمليات معادالت الرياضيات 

 4–6 ..... ........................... ضمن قائمة معادالت الرياضياتالمعادالتإدخال  

 4–6 ...............................................المتغيرات في معادالت الرياضيات 

 5–6 ..................................................األعداد في معادالت الرياضيات 

 5–6 ...................................................الدوال في معادالت الرياضيات 

 6–6 .........................................الهاللين في معادالت الرياضيات/االقواس 

 6–6 ...............................هاعلى الشاشة وإختيارمعادالت الرياضيات عرض  

 8–6 ..................................تصفية معادالت الرياضيات/تحرير النص ومحو 

 9–6 .................................................أنماط معادالت الرياضيات/أنواع 

 10–6 ........................................................عادالت الرياضياتتقييم م 

 11–6 ................................................ لما فيه التقييمENTERإستعمال  

 12–6 .................................................... لما فيه التقييمXEQإستعمال  

 13–6 .............................بة لتوجيه اإلدخال الخاص بمعادلة الرياضياتاإلستجا 

 



 6    المحتويات

 

 

 

 14–6 .........................عناصر التعليمات الخاصة بمعادالت الرياضيات/العبارات 

 14–6 ....................................................أولوية العوامل الحسابية/أسبقية 

 16–6 ......................................................... معادالت الرياضياتدوال 

 19–6 ...................................اتعناصر التعليم/خطاء في تركيب العباراتاأل 

 19–6 ............................................التأكّد من معادالت الرياضيات/التحقّق 

 1–7 ..............................................جاد الحّل مع معادالت الرياضياتإي .7

 1–7 .................................................معادلة رياضيات مالإيجاد الحّل  

 SOLVE............................................ 7-7إدراك والتحكّم بعملية  /فهم 

 7–7 ..........................................................التأكّد من النتيجة/التحقّق 

 8–7 ........................................... الحسابيةSOLVEإعاقة عملية /إيقاف 

 SOLVE......................................... 7-8إختيار التخمينات األولية لـ   

 12–7 .............................................................لمعلوماتلمزيد من ا 

 1–8 ............................................عملية التكاملية لمعادالت الرياضياتال .8

 ò FN..........................................( 8-2( تكاملية معادالت الرياضيات   

 6–8 ..............................................................ملية التكامليةدقّة الع 

 6–8 .......................................................................تحديد الدقّة 

 6–8 ..........................................................التعبير عن الدقّة/تفسيرال 

 8–8 ..............................................................لمزيد من المعلومات 

 1–9 .................................................العمليات بواسطة األعداد المركّبة .9

 2–9 ...................................................األعداد المركّبة  ضمن المكدس 

 2–9 .................................................................عمليات المركّبةال 

 5–9 .........................إستعمال األعداد المركّبة ضمن تدوين اإلحداثيات القطبية 

 7–9 ......................................األعداد المركّبة ضمن  معادالت الرياضيات 

 8–9 ..................................................األعداد المركّبة ضمن  البرنامج 

 Vector"................................................ 10-1"حساب المتجهات علم  .10

 1–10 .......................................................متجهات ال بواسطةعملياتال 

 6–10 ................................................المتجهات في معادالت الرياضيات 

  



 

 7    المحتويات

 

 

 

 

 7–10 ............................................................المتجهات في البرامج 

 8–10 ..........................المتغيرات أو السجالت  خاللإنشاء المتجهات من/إبتكار 

 1–11 ............قاعدة العد وكل من علم الحساب وعلم المنطق/عمليات تحويل أساس .11

 4–11 ..............................16 و 8، 2قاعدة العد / األساسضمنعلم الحساب   

 6–11 ..............................................................تقديم األعداد /تمثيل 

 6–11 ............................................................األعداد السلبية المنحى 

 7–11 ...............................................................نطاق األعداد/مدى 

 8–11 ..............................................نوافذ لعرض األعداد الثنائية الطويلة 

 1–12 .............................................................عمليات اإلحصاءات .12

 1-12 ...............................................بيانات اإلحصاءات/إدخال معطيات 

 2–12 ..........................................بيانات  ذات متغير واحد/إدخال معطيات 

 2–12 .......................................بيانات  ذات متغيرين إثنين/إدخال معطيات 

 2–12 .............................البيانات/تصحيح األخطاء في عملية  إدخال المعطيات 

 4–12 ..................................................... الحسابيةإلحصاءاتعمليات ا 

 4–12 ................................................................. المتوسط/المعدل 

 6–12 ....................................................اإلنحراف المعياري النموذجي 

 7–12 .......................................لتعداد السكاناإلنحراف المعياري النموذجي  

 7–12 .. ......................................................التخطيطي/اإلرتداد الخطي 

 10–12 ..............................................البيانات/دقّة المعطياتالحدود ل/القيود 

 11–12 ............................ت اإلحصاءات الجمع وسجالعامل/القيم التابعة لحاصل 

 11–12 ...............................................إلحصاءاتوسجالت احاصل الجمع  

 12–12 .................................................الوصول الى سجالت اإلحصاءات 

  البرمجة .2القسم 

 1–13 .................................................................البرمجة البسيطة .13

 3–13 .................................................................تصميم برنامج ما 

 3-13 ............................................................إطار ما/إختيار طريقة 



 8    المحتويات

 RTN...............(................................... 13-4 و LBL(حدود البرنامج  

 

 

 

 

 4–13 ............، ومعادالت الرياضيات ضمن البرامجRPN ،ALGإستعمال كل من  

 5–13 ........................................البيانات/عمليات إدخال وإخراج المعطيات 

 6–13 ...........................................................امج ماإدخال برنعملية  

 7–13 ..............................اإلرجاع/التصفية ومفتاح المحو/وظائف المحو/دوال 

 8–13 ......................................................أسماء الدوال ضمن البرامج 

 10–13 ..........................................................عملية إطالق برنامج ما 

 XEQ.................................................( 13-10(عملية تنفيذ برنامج ما   

 11–13 ..........................................................عملية إختبار برنامج ما 

 12–13 ............................ على الشاشةالبيانات وعرضها/إدخال المعطياتعملية  

 13–13 .....................................البيانات/ إلدخال المعطياتINPUTإستعمال  

 15–13 .........................البيانات على الشاشة/ لعرض المعطياتVIEWإستعمال  

 16–13 ..............)......................الوصفية(إستعمال المعادالت لعرض الرسائل  

 18–13 .................................عرض المعلومات على الشاشة دون إيقاف التنفيذ 

 19–13 ........................................................إيقاف أو إعاقة برنامج ما 

 19–13 ..........................................برمجة توقّف مستمر أو توقّف مؤقت ما 

 19–13 .................................في طور التنفيذ/إعاقة برنامج قد تم إطالقه/إيقاف 

 19–13 ..............................................................التوقّف بسبب الخطأ 

 20–13 ...........................................................تحرير نص برنامج ما 

 21–13 ...................................................................ذاكرة البرنامج 

 21–13 ......................................................رؤية ذاكرة البرنامج/معاينة 

 22–13 ..................................................................إستعمال الذاكرة 

 MEM......(............................... 13-22( الخاص بالبرامج  الكتالوج/الجدول 

 23–13 ................................................تصفية برنامج واحد أو أكثر/محو 

 23–13 ................................................................المجموع التدقيقي 

 24–13 .....................................................الدوال التي ال يمكن برمجتها 

 BASE........................................................ 13–25 البرمجة بواسطة 



 

 9    المحتويات

 25–13 ............................................قاعدة العد في برنامج ما/إختيار أساس 

 25–13 ........................................األعداد التي تم إدخالها في أسطر البرنامج 

 26–13 ..........................هورنرمنهج / الرياضيات المتعددة الحدود ونظامعبارات 

 

 

 

 1–14 ...................................................................تقنيات البرمجة .14

 1–14 .......................ضمن البرامج) مجموعة التعليمات لعملية معينة(الروتينات  

 XEQ, RTN....................................( 14-1(إستدعاء الروتينات الفرعية   

 2–14 ......................................................الروتينات الفرعية المتداخلة 

 GTO..........................................................( 14-4(عملية التفرع   

 5–14 .......................................................... المبرمجةGTOتعليمة  

 5–14 .........................................  من خالل لوحة المفاتيحGTOإستعمال  

 6–14 ...............................................................التعليمات الشرطية 

 x?y, x?0...........................................( 14-7(عمليات إختبار المقارنة   

 9–14 ..............................................................المؤشرات/المعينات 

 16–14 ...................................................................حلقات التكرار 

 GTO...............................................( 14-17(حلقات التكرار الشرطية   

 DSE, ISG(..................................... 14-18(حلقات التكرار مع العدادات   

 20–14 .........................األسماء/التعيين الغير مباشر للمتغيرات والبطاقات/التحديد 

 J.............................................................." 14-20"و " I"المتغيرات  

 J............................................( 14-21(و ) I(التعيين الغير مباشر /التحديد 

 I)/(J................................................( 14-23(التحكّم بالبرنامج بواسطة   

 I)/(J............................................( 14-23(معادالت الرياضيات بواسطة   

 1–15 ...........................الحّل وإدراج العمليات التكامليةالبرامج الخاصة بإيجاد  .15

 1–15 .........................................................إيجاد الحّل مع برنامج ما 

 6–15 ............................................. ضمن برنامج ماSOLVEإستعمال  

 7–15 ................................................. البرنامجإدراج عملية تكاملية في 

 10–15 .........................................إستعمال العمليات التكاملية في برنامج ما 

 11–15 ... ........................... لكل من عمليات إيجاد الحّل والتكامليةالحدود/القيود 



 10    المحتويات

 1–16 ...............................................................حصاءاتبرامج اإل .16

 1–16 ................................................................. مالءمة المنحنى 

 و العكسي /العياري ة التوزيعات ا-السوية/لسوي11–16 ..........................العياري 

 18–16 .................................راف المعياري النموذجي للمعطيات المجمعةأإلنح 

 

 

 

 1–17 ..............................................ة مختلفبرامج ومعادالت رياضية .17

 1–17 ............................................................القيمة الوقتية للنقود 

 7–17 ....................................................عملية إنتاج األعداد األصلية 

 Vectors...." .......... 17-11" عملية الضرب الحسابية بالتعارض ضمن المتجهات  

  المالحق والمرجع .3القسم 

A. الدعم، البطاريات، والخدمة....................................................... A–1 

 A–1 .................................................................دعم اآللة الحاسبة 

 A–1 ..........................................................أجوبة على أسئلة شائعة 

 A–2 ......................................................................القيود البيئية 

 A–3 ..................................................................تبديل البطاريات 

 A–4 .................................................إختبار عملية تشغيل اآللة الحاسبة 

 A–5 ...................................................................اإلختبار الذاتي 

 A–7 ............................................................................الكفالة 

 。錯誤! 尚未定義書籤 ...........................................................................الخدمة 

 A–12 ..............................................................المعلومات التنظيمية 

 A–12 ..........................................تبليغ خاص بالوكالة الفدرالية لإلتصاالت 

B. سا/لمستعملالذاكرة الخاصة باإلستعمال والمكد.................................. B–1 

 B–1 .........................................................إدارة ذاكرة اآللة الحاسبة 

 Resetting............................ B–2إعادة اآللة الحاسبة الى وضعها األصلي  

 B–3 ...............................................................تصفية الذاكرة/محو 

 B–4 ..................................................وضع عملية ترقية المكدس/حالة 

 B–5 ...........................................................المبطلة/ المانعةالعمليات 

 B–5 ..................................................العمايات التي ليس لديها أي تأثير 

 LAST X...................................................... B–6وضع سجل /حالة 



 

 11    المحتويات

 B–7 ...............................الحصول على محتويات سجل المكدس /الوصول الى 

 

 

 

 

 

 

C.  ملخّصALG:.................................................................. C–1 
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 1-1اإلنطالق في العمل   

 

 

1 
 اإلنطالق في العمل

  

ع. رجى اإلنتباه لهذا الرمز على الهامشيف أو يدّل على أنه قد تم عرض األمثلة والمفاتيح فهو ير

 .ALGطريقة / ويجب أن تُنفذّ بطريقة مختلفة ضمن إطارRPNطريقة /المستعملة ضمن إطار

 

 .ALG عن كيفية إستعمال اآللة الحاسبة ضمن طريقة Cحق  يشرح لك المل

ةتمهيدات مهم 

 تشغيل وإيقاف اآللة الحاسبة

  . مطبوعة عند أسفل المفتاح ON ، عبارة    لحاسبة، إضغط علىلما فيه تشغيل اآللة ا

، المفتاح الناقل وإتركه   ما معناه، إضغط علىأي   ولما فيه إيقاف اآللة الحاسبة عن العمل، إضغط على

ة، فمن  ذاكرة مستمرتملكوبما ان الحاسبة  .) مطبوعة باللون االصفر فوقه OFF لديه عبارةوالذي (ثم إضغط على 

 . شأن إيقافها عن العمل عدم التأثير على أي معلومات قمت بتخزينها

في حال شاهدت .  دقائق من عدم االستعمال10ولما فيه الحفاظ على الطاقة، تقوم الحاسبة بإيقاف نفسها عن العمل بعد 

 من A جع الملحق را.  على شاشة العرض، عليك بتبديل البطاريات بأسرع وقت ممكن)(مؤشر إنخفاض الطاقة 

 .أجل التعليمات

 ضبط تباين شاشة العرض

ولما فيه زيادة أو تخفيض .  تحديد التباينمعايرة/زاوية الرؤية وضبطيعتمد تباين شاشة العرض على كل من اإلنارة، 

   . أو  وإضغط على كل من  درجة التباين، إضغط باستمرار على

 

 

 

 

v



 

 2-1اإلنطالق في العمل   

 

 

  وشاشة العرضاالقسام الهامة من لوحة المفاتيح

 

  "shifted" المفاتيح المحولة 

باللون  ( " left–shifted "األولى مطبوعة على واجهته، والثانية وظيفة تحويل عن جهة الشمال: لدى كل مفتاح ثالث وظائف

عبر (لة لمحو طباعة الوظائف ايتم). باللون االزرق(  " right–shifted " والثالثة وظيفة تحويل عن جهة اليمين ،)االصفر

  أو(بالضغط المفتاح الناقل المناسب قم .  باللون االصفر فوق المفتاح وباللون االزرق تحت المفتاح)shiftالمفتاح الناقل 

على سبيل المثال، ولما فيه إيقاف الحاسبة عن العمل، إضغط . وذلك قبل القيام بالضغط على المفتاح للوظيفة المطلوبة) 

  . ثم اضغط على اقل واترك المفتاح الن

 

 

 

 

 

 



 

 3-1اإلنطالق في العمل   

 

 على الجهة العليا من شاشة  أو رمز المؤشر التابع  تشغيل   أومن شأن الضغط على كل من 

وإلغاء (ا فيه إبطال عمل مفتاح ناقل ما ولم .ييبقى المؤشر عامالً وذلك حتى تقوم بالضغط على المفتاح التال. العرض

 .لمفتاح عينه مجدداًقم بالضغط على ا) المؤشر التابع له

 بجديةح األتياالمف

وظيفة تحويل عن جهة الشمال  

 

 الرمز للمفتاح األبجدي/الحرف وظيفة تحويل عن جهة اليمين

 

في كل .  وارد في الرسم السابقبجدياً ما مطبوع على جهته اليمنى من االسفل، كما هوتعرض معظم المفاتيح حرفاً أ

 على شاشة  A…Z يظهر المؤشر ،) ما أو لبرنامج مامثالً االسم التابع لمتغير (بجدي ماحرف أمرة تحتاج فيها لطباعة 

 ."عاملة "العرض معلناً بأن المفاتيح األبجدية 

13البطاقات في الفصل / واالسماء3ات في الفصل لقد تم شرح كل من المتغير. 

   Cursor Keysمفاتيح الدالة المنزلقة 

ى كل من مفاتيح إتجاه الدالة المنزلقة االربعة وضع سهم عللقد تم .النص هنا، سوف نستعمل الرسمفيما يخص  Õ ،

Ö ،× ، و Øلداللة على هذه المفاتيح ل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4-1اإلنطالق في العمل   

 التصفية/اإلرجاع والمحو

قيام ما، تصحيح عدد ما أو التصفية عملية إدخال / تحتاج لمعرفتها هي كيف يتم محو قدولى التيمن بين األشياء األ

 .تصفية كامل شاشة العرض لما فيه البدء مجدداً/بمحو

 التصفية/المفاتيح الخاصة بالمحو

 الشرح المفتاح

 .Backspaceاإلرجاع  

 إزالة الحرف الموجود على عندما يتم إدخال عبارة ما، من شأن 

 وغير ذلك، يقوم ). -(الية من دالة االدخال المنزلقة الجهة الشم

، 2املة أو نتيجة تابعة لعملية حسابية ما على السطر بإزالة عبارة ك

 بإزالة رسائل يقوم المفتاح . ويضع قيمة الصفر مكان النتيجة تلك

 بالطريقة عينها يتصرف . الخطأ والخروج من لوائح الخيارات

أطر اإلدخال لكّل من البرمجة /عندما تكون اآللة الحاسبة ضمن طرق

 :م شرحه الحقاًومعادالت الرياضيات كما سيت

 :إطار إدخال المعادلة الرياضية/طريقة 

عندما تتم عملية إدخال أو تحرير نص معادلة رياضيات ما، من شأن 

 إزالة الحرف الموجود بالضبط عند الجهة الشمالية لدالة اإلدخال 

ال وجود لدالة اإلدخال (المنزلقة، وغير ذلك، وإذا تم إدخال المعادلة، 

 . عندها إزالة المعادلة كلها شأن فمن) المنزلقة

 :إطار إدخال البرنامج/طريقة 

 عندما تتم عملية إدخال أو تحرير نص سطر برنامج ما، من شأن 

إزالة الحرف الموجود بالضبط عند الجهة الشمالية لدالة اإلدخال 

 عندها المنزلقة، وغير ذلك، وإذا تم إدخال البرنامج، فمن شأن 

 .نامج كامالًإزالة سطر البر

 

  .Clear or Cancelالتصفية أو الغاء العملية /المحو 

تصفية العدد المعروض على الشاشة وإستبداله بالصفر أو / يقوم إما بحو

ككل من الئحة خيارات ما، رسالة (العملية الحالية /بإلغاء الحالة

إطار إدخال /كتالوج ما، أو طريقة/ما، توجيه اإلدخال، دليل) وصفية(

 .)عادلة الرياضيات أو البرمجةم

 

 



 

 5-1اإلنطالق في العمل   

 

 )تابع(التصفية /لمفاتيح الخاصة بالمحوا

 الشرح المفتاح

   (CLEARالئحة الخيارات        Σ     ( 

العدد الموجود ضمن  (xتصفية كل من /تتضمن خيارات لما فيه محو

، جميع المتغيرات المباشرة، كامل الذاكرة، كامل )Xالسجل 

 .بيانات اإلحصاءات، كامل المكدس والمتغيرات الغير مباشرة/عطياتم

) إذا قمت بالضغط على   ، يتم عرض الئحة خيارات جديدة (

 على الشاشة وذلك حتى تتأكّد من قرارك المتخذّ 

 .قبل إزالة كل شيء موجود ضمن الذاكرة

إذا قمت  .  بـ خالل عملية إدخال البرنامج، يتم استبدال 

 بالضغط على  (    يتم عرض الئحة خيارات جديدة (

 على الشاشة وذلك حتى تتأكّد من قرارك المتخذّ قبل  

 .إزالة كل برامجك

 .  بـ خالل عملية إدخال معادلة رياضيات، يتم استبدال 

)إذا قمت بالضغط على   جديدة   يتم عرض الئحة خيارات(

 على الشاشة وذلك حتى تتأكّد من قرارك المتخذّ قبل    

 .إزالة كل معادالتك

 عندما تقوم بإختيار  (  الى األمر/ ، يتم نقل هذه التعليمة(

عليك بإدخال عدد مؤلف من ثالثة أرقام . سطر التحكم مع ثالثة مواضع

ة كل المتغيرات الغير مباشرة تتم عندها عملية إزال. في فراغات المواضع

على . المركز األكبر من الذي تم تحديد في المواضع سابقاً/ذات العنوان

 إزالة كل المتغيرات الغير المباشرة CLVAR056من شأن : سبيل المثال

 .56ذات المركز األكبر من 

 

 

 

 

 

 إستعمال لوائح الخيارات 



 

 6-1اإلنطالق في العمل   

  ذلك الى أنسببويعود . يتها على لوحة المفاتيحمن تلك التي يمكنك رؤ HP 35sهناك المزيد من القدرة الكامنة ضمن 

المزيد من الوظائف أو بويقومون  مفتاح 16 ما عددهإجماالً يوجد .  للوائح الخياراتةبعح تايتامفمن مجمل المفتاحاً  16

الوظائفالمزيد من الخيارات فيما يخص . 

 .HP 35sلوائح خيارات 

إسم الئحة 

 الخيارات

 الفصل ح الئحة الخياراتشر

  الدوال الرقمية 

L.R. ˆ  ˆ     

 الثابت/مالءمة المنحنى والتقدير الخطّي: التخطيطي/اإلرتداد الخطي

12 

x, y    

  اإلحصائية، المعدل المرجح لقيمy و xالمتوسط الحسابي لقيم /المعدل

x اإلحصائية . 

12 

s,σ σ σ

اإلنحراف المعياري النموذجي، اإلنحراف المعياري النموذجي لتعداد

 .السكان

12 

CONST فيما يخص41 الئحة خيارات للحصول على قيم الثوابت وعددها 

 .8-4على الصفحة " الثوابت في الفيزياء " راجع . الفيزياء

4 

SUMS � �  
 .بيانات اإلحصاءات/عامل جمع معطيات/حاصل

12 

BASE     
، )رمزا16ً( عشري العشري، الستّ(أساس العد /عمليات تحويل قاعدة

 ).الثماني والثنائي

12 

INTG 

قيمة العالمة الحسابية، عملية القسمة الحسابية بعدد صحيح، الباقي من

عملية القسمة، العدد الصحيح األكبر، الجزء الكسري، الجزء

 .الصحيح

4 ،C 

LOGIC 

 .عوامل التشغيل المنطيقة
11 

 

 

 



 

 7-1اإلنطالق في العمل   

  .تعليمات البرمجة 

FLAGS     
تصفية وإختبار /تحديد، محو/وظائف لما فيه ضبط/دوال

 ."flags"المؤشرات /المعينّات

14 

x?y ≠ ≤ < > ≥ = 
 .Y و Xعمليات إختبار المقارنة للسجالت 

14 

x?0 ≠ ≤ < > ≥ = 
 . والقيمة صفرXعمليات إختبار السجل 

14 

  دول أخرى/وظائف 

MEM    
بيان/، دليل) المتوفرة للذاكرة" bytes"تات الباي(وضع الذاكرة /حالة

 ).بطاقات البرنامج/اسماء(كتالوج البرامج /المتغيرات، جدول

1, 3, 12 

MODE    
 .طريقة التشغيل/نمط القياس الزاوي ونمط

4 ,  1 

DISPLAY 

القواعد الثابتة، العلمية، / األسس ذاتاألعدادتصميم شكل عرض 

، تصميم )، أو  .(خيارات الرمز الخاص للعد      . الهندسية، الحقيقية

  .rθa و RPN xiyيتوفر فقط ضمن ( المركبة األعدادشكل عرض 

1 

R   R        
.ALGطريقة /وظائف لما فيه مراجعة المكدس ضمن إطار/دوال

 .-X-Y- Z-T-السجالت 

C 

CLEAR راجع. تصفية أقسام مختلفة من الذاكرة/وظائف لما فيه محو/دوال

 .5-1 في القائمة على الصفحة

1, 3, 
6, 12 

 

 :وظيفة الئحة خيارات ما/لما فيه إختيار دالة

 .صناف الالئحةيارات ما لما فيه عرض مجموعة من أخالإضغط على مفتاح الئحة  .1

  إختياره الذي تود  على الصنفالرمز الخاص بالتسطير  لما فيه نقل Õ  Ø× Ö إضغط على كل من .2

 .)وضع خط تحته(

 ).مسطراً(ينما يكون الصنف موجود تحته خط  بإضغط على  .3

 أو  موجود تحته خط بينما يكون الصنف ما الضغط على مة ضمن الئحة الخيارات يمكنك إمع االصناف المرقّ

 .إدخال الرقم التابع للصنف

 



 

 8-1اإلنطالق في العمل   

الدخول على هذه اللوائح شأن  من .أكثر من صفحة واحدة ، SUMS و CONST مثال ،خياراتلدى بعض لوائح ال

 للوصول الى صنف Ö وÕضمن لوائح الخيارات هذه، إستعمل مفاتيح الدالة المنزلقة  .  أوتشغيل المؤشرات 

ت السابقة أو التالية الى الصفحاللوصول  × و Ø إستعمل المفاتيح. لخيارات الحاليةما موجود على صفحة الئحة ا

 . الئحة الخياراتضمن

 :مثال

 على الشاشة بأربعة مواضع عشرية األعداد لتحديد عرض DISPLAYفي هذا المثال، سوف نستعمل الئحة الخيارات 

 األعدادلى طريقة عرض  ويعود اDISPLAYيقوم المثال بإنهاء عملية إستعمال الئحة الخيارات . 7÷6ومن ثم إحتساب 

 .على الشاشة) كاملة (الحقيقية

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 
 

 .العرض األولي على الشاشة

الدخول الى الئحة الخيارات   8

DISPLAY. 

or   -أمر التحكم الخاصة /نقل تعليمة

 .2بتثبيت العدد الى السطر

تحديد على اربعة مواضع ال/التثبيت

 .عشرية

 .القيام بعملية القسمة الحسابية 

 .العودة الى الدقة الكاملة 8

 

 تذكّر أسماء ال يتوجب عليك.  عبر إرشادك إليهمالدوال وذلك/ الوظائفالعديد منلوائح الخيارات على بتنفيذ تساعدك 

الموجودة ضمن اآللة الحاسبة أو القيام بالتفتيش عبر الوظائف المطبوعة على لوحة /نه المبيوالالد/الوظائفجميع 

 .المفاتيح

 

 الخروج من لوائح الخيارات

حتفاظ ت اإلردإذا أ.  كما حصل في المثال السابق، تختفي الالئحة تلقائياً مادالة الئحة خيارات/كلما تقوم بتنفيذ وظيفة

 :دالة، لديك ثالثة خيارات/وظيفةن تنفيذ أي بالئحة الخيارات دو

 

 



 

 9-1اإلنطالق في العمل   

 

مستوى واحد ، MEM أو CLEAR الخيارات ودة الى أو إعادة مستويين إثنين من لوائح الع من شأن الضغط على  

5-1 على القائمة في الصفحة راجع . ةفي كل مر. 

 . الغاء أي الئحة خيارات أخرى أو من شأن الضغط على  

 لعرضشاشة ا المفاتيح

Ë
 

-

8 

 or  - 

 

 .من شأن الضغط على أي مفتاح لوحة خيارات آخر إستبدال الالئحة القديمة بواحدة جديدة 

 شاشة العرض المفاتيح

Ë
 

-

8 

 
 

 
 

  

 ALG وRPN أطر كل من/طرق

 ALGأو ) التدوين البولوني المعاكس (RPN آللة الحاسبة لما فيه القيام بالعمليات الحسابية في كال الطريقتين طيمكن ضب

 ). الحساب الجبري(

ب  يتوج تخزين النتائج المرحلية للعمليات الحسابية تلقائياً، لذلك ال، يتمRPN((ضمن طريقة التدوين البولوني المعاكس 

 .الهاللين/األقواسعليك إستعمال 

بعة  المتّالعادية/ال التراتبية النموذجيةإستعم ، تقوم بالعمليات الحسابية عبر)ALG(ضمن طريقة الحساب الجبري 

 .للعمليات

 

 :   RPNإطار/ار طريقةإلختي

}9إضغط على  ( الحاسبة ضمن عند وجود . RPNإطار /لما فيه ضبط اآللة الحاسبة على طريقة (

 .)مضاءاً( عامالً RPN، يكون عندها المؤشر PRNإطار /طريقة

 

 



 

 10-1اإلنطالق في العمل   

 

 : ALGإطار/ار طريقةإلختي

}9إضغط على  ( عند وجود الحاسبة ضمن  .ALGإطار / لما فيه ضبط اآللة الحاسبة على طريقة(

 ).مضاءاً( عامالً ALG، يكون عندها المؤشر ALGطريقة /إطار

 :مثال

 . 3= 2+1 تريد إحتساب على إفتراض أنك

تدخل العدد الثاني وأخيراً تضغط على مفتاح ،  فتاح متضغط على  ،قوم بإدخال العدد االول، تRPNضمن إطار 

  . :العامل الحسابي

 .، تدخل العدد الثاني وأخيراً تضغط على مفتاح  ، تقوم بإدخال العدد االول، تضغط على ALGضمن إطار 

 ALGإطار /ةطريق RPN إطار/طريقة

1 2  1  2  

 فقط عرض النتائج  يتمRPNضمن إطار .  عرض كل من النتائج والعمليات الحسابية على الشاشةيتمALG  ،ضمن إطار 

 .على الشاشة وليس العملية الحسابية

 مالحظة

 

للقيام ) التدوين البولوني المعاكس (RPNأو ) الحساب الجبري (ALGيمكنك إختيار كل من طرق 

" وعلى إمتداد هذا الدليل، يشير الرمز . بعملياتك الحسابية
v

الذي يظهر على الهامش الى وجوب  " 

يشرح لك . ALG ها ضمن بطريقة مختلفة عنRPN  طريقةتنفيذ األمثلة أو المفاتيح المستعملة ضمن

 .ALGطريقة  كيفية إستعمال اآللة الحاسبة ضمن Cالملحق 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11-1اإلنطالق في العمل   

 

  UNDO )خيرةاأل(مفتاح إلغاء العملية 

 )خيرةاأل(مفتاح إلغاء العملية 

 في عمليات ، يساعد على نطاق واسع،نما عمل اآللة الحاسبة، إ على سياق)خيرةاأل(يعتمد تشغيل مفتاح الغاء العملية 

راجع .  بدل من القيام بإلغاء أي عملية إعتباطية، وذلكإسترجاع المعلومات بعد القيام بإزالة أو إلغاء اي قيد لإلدخال

شة العرض وذلك بعد  من شا2 لما فيه تفاصيل عن طريقة إستعادة قيد اإلدخال في السطر2 في الفصل X LAXTسجل 

 : لما فيه إستعادة  أو  إستعمال بعد مباشرة:إضغط على .  مارقميةإتمام وظيفة عملية 

 .تهقيد إدخال ما قمت بإزال 

 طريقة معادلة الرياضيات/إزالتها ضمن إطارت معادلة رياضية ما تم. 

 طريقة البرنامج/ت إزالته ضمن إطارسطر برنامج ما تم. 

 

 عبر ل ما تمت إزالتها للتو لما فيه إستعادة قيمة سجUNDO )خيرةاأل( باالضافة الى ذلك، بإمكانك إستعمال إلغاء العملية 

من شأن شرة بعد عملية اإللغاء، ا مبUNDOسترجاع بواسطة يجب إستعمال عملية اإل. CLEAR إستعمال الئحة الخيارات

باإلضافة الى إستعادة قيد إدخال كامل بعد . ت إزالته الذي تم للعنصرUNDOسترجاع إعاقة عملية اإلأي تداخل للعمليات 

إضغط على . رير النص التابع لقيد اإلدخال خالل عملية تحUNDO )االخيرة(إزالته، بإمكان إستعمال إلغاء العملية 

 : عند تحرير النص لما فيه إستعادة:

 رقم ما ضمن عبارة حسابية قمت بإزالته عبر إستعمال  

 ت إزالتها عبر إستعمال ا إنما تم كنت تقوم بتحرير نصه ماعبارة حسابية 

    كل إطار/ضمن طريقة( ر إستعمال حرف أو رمز ما ضمن معادلة رياضيات أو برنامج قمت بإزالته للتو عب 

 )من المعادالت أو البرامج

 

 .كمية الذاكرة المتوفّرة هي محددة من قبل UNDOبأن إلغاء العملية األخيرة  المالحظة أيضاً يرجى

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12-1اإلنطالق في العمل   

 

 شاشة العرض والمؤشرات

 

 

 السطر األول

 السطر الثاني

 

 .مؤشراتن سطرين وعلى كل م تحتوي شاشة العرض

خالل عملية اإلدخال، . نحو الجهة الشمالية حرفاً أو رمزاً 14من عمليات اإلدخال التي تحتوي على كثر  سيتم تحريك

يتمإطار /ل ضمن طريقة عرض القيد على السطر االوALGإطار / وعلى السطر الثاني ضمن طريقةRPN .عرض يتم 

عالمة  رقماً مع14  يصل الىكل عملية حسابية على الشاشة لحد E )ضمناً وقيمة الدليل لحد ثالثة أرقام)الدليل . 

 

 

 

 المؤشرات

 

ة خاصة عند لكل واحد منها أهمي.  شاشة العرض، والظاهرة في الرسم أعاله، تسمية المؤشراتيطلق على الرموز في

 .ظهوره على شاشة العرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13-1اإلنطالق في العمل   

 HP 35s  ـالمؤشرات الخاصة ب

 لالفص الداللة/المعنى المؤشر

خالل تنفيذ كل من) " إنشغال/مشغول (" يظهر مؤشر 

 .عملية حسابية، معادلة رياضيات، أو برنامج ما

 

خالل الوجود ضمن طريقة عرض الكسور على الشاشة 

، يتم فقط تشغيل مؤشر واحد)  إضغط على (

وذلك للداللة" "، النصف التابع لـ "" أو ""من 

ط المعروض على الشاشة هو أصغر قليالًالبس/الى أن القاسم

وفي حال لم يكن أي قسم. أو أكبر قليالً من قيمته الحقيقية

عامالً، تكون عندها القيمة الحقيقية للكسور" "من 

 .معروضة على الشاشة

5 

 Left shift  1الناقل لجهة الشمال عاملة /عملية التحويل 

 Right shift  1املة الناقل لجهة اليمين ع/عملية التحويل 

RPN 2،1 .طريقة التدوين البولوني المعاكس عاملة 

ALG 1 .طريقة الحساب الجبري عاملة،C  

PRGM 13 .طريقة إدخال البرنامج عاملة 

EQN طريقة عملية إدخال معادلة الرياضيات عاملة، أو أن اآللة

الحاسبة تقوم إما بتقييم عبارة حسابية أو تنفيذ معادلة

 . ضيات ماريا

6 

المعينات( قد تم تحديدها flagsيشير الى أي من المعينّات   4 3 2 1 0

 ). ليس لديها مؤشر خاص على الشاشة11 الى 5من 

14 

RAD or GRAD تم تحديد كل من نمط قياس الزاوية RADIANS  أو 

GRADنمط / ليس لطريقةDEG) أي )التحديداألولي ،

 .مؤشر خاص على الشاشة

4 

HEX OCT BIN ليس لدى .  المعتمدةاألعدادقاعدة /يشير الى أساسDEC

 .أي مؤشر خاص على الشاشة) ، التحديداألولي10القاعدة (

11 

HYP  عملية الدوال الزائدية المقطعHyperbolic4 .  هي عاملة، C 

 

                         

 



 

 14-1اإلنطالق في العمل   

 )تابع(  HP 35 Sالمؤشرات الخاصة ب 

 الفصل ةالدالل/المعنى المؤشر

الرموز على كل من الجهات/يتواجد أعداد أكثر من الحروف ,

اليسرى أو اليمنى ضمن شاشة العرض لقيد اإلدخال على

قد تظهر هذه المؤشرات معاً للداللة على. 2 أو 1السطر 

رموز على الجهات اليسرى واليمنى ضمن/وجود حروف

دخال علىعمليات اإل. شاشة العرض والتابعة لقيد إدخال ما

الحروف سوف/ والتي ينقصها بعض الرموز1السطر 

وذلك لإلشارة الى النقص في(...) تعرض على شكل نقاط 

Ö و Õ المفاتيح RPNإستعمل ضمن طريقة . الحروف

لما فيه اإلنتقال ضمن عملية إدخال ما وذلك لرؤية كل من

ALGوضمن طريقة . الرموز األولى واالخيرة/الحروف

 لما فيه رؤية ما تبقى منÖو  Õإستعمل 

 .الرموز/الحروف

6.1 

عاملة وذلك لإلنتقال عبر  × و  Øكل من المفاتيح  ,

كتالوج المتغيرات، /كل من قائمة معادلة الرياضيات، جدول

أسطر برنامج ما، صفحات الئحة الخيارات، أو عبر 

 .كتالوج البرامج/البرنامج ضمن جدول

1, 6, 13

A..Z 3 . األبجدية عاملةالمفاتيح 

 1 .يشير الى حالة خاصة أو الى خطأ ما! إنتباه  

 A .طاقة البطارية منخفضة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15-1اإلنطالق في العمل   

  األعدادإدخال 

في حال .  9.99999999999499± التي يمكن لآللة الحاسبة التعامل معها هي  األقص واألدنى للقيمان كل من الحد

مع تزامناً لفتره وجيزة " " تظهر عندها الرسالة ،المدى/لنطاقت نتيجة عملية حسابيه ما هذا اتخطّ

 Over بعدها إستبدل الرسالة الخاصة بالفيض الحسابي يتم.المؤشر  flow   بالقيمة االقرب الى حدود الفيض

ة تمييزها من التي يمكن لآللة الحاسبو صغر األاألعدادان . الحاسبة عرضها على الشاشةالحسابي والتي يمكن لآللة 

 بدل )قيمة الصفر( 0  سوف تقوم الحاسبة بعرض، بين هذه القيم يقعاذا قمت بإدخال عدد ما.  499‐10±الصفر هي 

 . سيتم عرض الصفر بمثابة النتيجة، اذا كانت نتيجة حسابية ما تقع بين هاتين القيمتين،وبشكل مماثل. عملية االدخال

من .  "�" رسالة خطأ مذكور أعاله من شأنه إنتاج األقصى الى المدىتخطّ التي تاألعدادإن إدخال 

 . يحبالتصح  اإلدخال السابق للقيامتصفية رسالة الخطأ إعادتك الى قيد/شأن عملية محو

  الى المنحى السلبي األعدادتحويل 

 . تبديل عالمة العدد الحسابيةمن شأن المفتاح 

  .ل العدد ثم إضغط على  إدخ، سلبي المنحى ماإلدخال عدد 

 . قبل أو بعد إدخال العدد  بامكانك الضغط على ،ALGطريقة /ضمن إطار 

 تؤثر ،في حال كان للعدد دليل ما( إضغط فقط على ,  إدخاله سابقاًلما فيه تبديل العالمة الحسابية لعدد ما تم 

 . ) القسم المختلف عن الدليل-- على الجزء الصحيح من العدد

 

  10الدليل من العدد /ات األسعملي

  على شاشة العرضالدليل/األس

4.2 مثال(لعدد عشرة  من االواضح الدليل/ ذات األساألعداد عرض يتمx10‐5(  مع عالمة Eالمؤلّف من  تسبق الدليل 

 .  4.2E‐5  إدخاله وعرضه على الشاشة حسب الشكل يتم4.2x10‐5ذلك فإن العدد وب.  على شاشة العرض10

 عرضه تلقائياً ع على الشاشة سوف يتمعدد ما ذات حجم كبير جداً أو صغير جداً نسبة الى تصميم العرض المتبان 

 . )العدد مع الليل(حسب الشكل األسي 

 :لمفاتيح المستعملة التاليةا تأثير الحظ ،ربعة مواضع عشرية التابع ألFIX 4 النمط/ الشكل وضمن،عل سبيل المثال

 

 

 

 

  

�



 

 16-1اإلنطالق في العمل   

 : الشرح :شاشة العرض :المستعملةالمفاتيح 

Ë
 

 .إظهار العدد الذي تم إدخاله -

تدوير العدد ليوافق تصميم الشكل المتّبع 

 .لشاشة العرض

Ë
 

 

إستعمال التدوين العلمي تلقائياً النه بغير

  .ذلك لن يظهر أي رقم ذات أهمية

 

  من العدد عشرة الدليل/األسإدخال 

بدل إدخال مليون على و, العلى سبيل المث.  من العدد عشرة بسرعة)القدرة(الدليل / إلدخال األسيستعمل المفتاح 

 اآللة عرض ضافة الى طريقهيشرح المثال الالحق العملية باإل.   يمكنك ببساطة إدخال ،1000000شكل 

 . لنتيجة على الشاشةلالحاسبة 

 : مثال

 34‐10×6.6261 :نك تريد إدخال عدد بالنك الثابت بألنفترض

 : الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

Ë
 - 

 إدخال القسم الصحيح من العدد

 
-

  10x× ما يعادل 

z  الدليل/ادخال األس 

 

  مفتاح إضغط على، العدد مليون الوارد سابقاً مثالكما فيالدليل للعدد عشرة من دون المضاعف / إلدخال األس

 . الدليل المرغوب به من العدد عشرة/ يتبعه عدد األس

 

 

 

 

 

 



 

 17-1اإلنطالق في العمل   

 .الدليل/دوال أخرى لعملية األس/وظائف

وإلحتساب نتيجة أي عدد .   ستعمل  إ) لنقيد اللوغاريتم10قاعدة (الدليل للعدد عشرة /لما فيه إحتساب األس

4راجع الفصل (  إستعمل ،)رةدالق(الدليل /ه على أالس رفعتم(. 

  Cursorالة االدخال المنزلقة دفهم /إستيعاب

 حيث سيتمالى ك الدالة المنزلقة تدلّ.  وتلمع على شاشة العرض)-( تظهرالدالة المنزلقة ، مادبينما تقوم بإدخال عد

 .دبذلك تشير الى أن العدد لم يكتمل بع و،وضع الرقم التالي

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 - لم يكتمل:  إنهاء عملية االدخال بعدلم يتم

 .العدد بعد

  

 لقد إنتهت -تختفي عندها الدالة المنزلقة بسبب إكتمال العدد , دالة ما لما فيه إحتساب النتيجة/اذا قمت بتنفيذ وظيفة

 .عملية اإلدخال

 .لت عملية اإلدخالإكتم/إنتهت

 

إضغط على , أدخل العدد االول, ما فيه الفصل بين عددينول.  إنهاء عملية االدخالمن شأن الضغط على 

 . أدخل العدد الثانيومن ثم,  إلنهاء عملية االدخال

 .عدد مكتمل 

 .عدد آخر مكتمل

اإلرجاع لما فيه القيام ب فمن شأن , )اذا كانت الدالة المنزلقة موجودة(خال  عملية اإلدإنهاء/ عدم إكتمالفي حال

 آما ل امث على  فتصري, )ال وجود للدالة المنزلقة( إنهاء عملية االدخال/إكتمالوفي حال . محو الرقم االخير

 !ها جرب.تصفية العدد كامالً/ بحوويقوم

   OVER FLOW والفيض الحسابي األعدادنطاق /مدى

 ان العدد االصغر حجماً والموجود صمن الحاسبة هو   بينما العدد االكبر حجماً هو ،  10499 × 9.99999999999‐

9.99999999999 × 10499 . 

                   األعداد  كل منعرض عندها يتم, ة حسابية ما العدد األكبر الممكنعملينتيجة  في حال تخطّت 

 . ظهر رسالة التحذير ت و10499 × 9.99999999999أو  10499 × 9.99999999999‐

 

 

�

�

�



 

 18-1اإلنطالق في العمل   

 القيام بالعمليات الحسابية 

ر هذه الطرق على عملية تؤثّ. )ALG( الحساب الجبري أو RPNالطريقتين / العمل ضمن كال اإلطارين HP 35sبإمكان 

ة ذات الحج( حادية المعاملإلدخال للعمليات األلية اإلختالفات في عمليات اقسام التاتشرح األ. يةإدخال التعابير الحساب

 .)ذات حجتين إثنتين( الثنائية المعامل  والعمليات)الواحدة

ة الواحدة أو االحادية المعامل العمليات ذات الحج 

 إدخال هذه العمليات  يتمk.  و &،  ،  مثال ، الرقمية عدداً واحداً لإلدخالHP 35sتتطلب بعض عمليات 

ة الواحدة بطريقة مختلفة ويعتمد ذلك على كون الحاسبة ضمنذات الحجRPN  أو ALG . ضمن طريقةRPN،يتم  

 العدد عندها  سيظهر، بعد إدخال العدد الضغط على وفي حال تم.  تطبيق العملية يتم ومن ثمإدخال العدد أوالً

ضمن . 1ر السطر  وال يتغي2 على السطر عرض النتيجة سيتم ،فيما عدا ذلك. 2النتيجة على السطر  و1طرعلى الس

 يتم الضغط على مفتاح العامل الحسابي أوالً وتعرض الشاشة الدالة التابعة، تتبعها مجموعة من ،ALGإطار /طريقة

 لعبارةتعرض ا .  الضغط على المفتاح يتم ومن ثماألقواس إدخال العدد ضمن هذة يتم. الهاللين/األقواس

 .  اإلختالفات هذهتشرح االمثلة التالية. 2 وتظهر النتيجة على السطر 1 الحسابية على السطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19-1اإلنطالق في العمل   

  :مثال

 .ALG ومن ثم ضمن طريقة RPNالطريقة / ضمن إطار، أوالً 3.42إحتسب 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

9 ( اذا دعت ( RPNإطار/الدخول الى طريقة  (

 ).الحاجة

Ë  .إدخال العدد 

 .الضغط على عامل التربيع الحسابي 

9 (  .ALGاإلنتقال الى طريقة  (

 .إدخال عملية التربيع الحسابية 

Ëاألقواسحشر العدد بين /إدخال. 

 لرؤيةEnterالضغط على مفتاح  

 .النتيجة

.  على الشاشة()SQ إنما يصار الى عرضه امل التربيع الحسابي على المفتاح بشكل ع إظهار  يتم،المثالهذا ضمن 

 كما تبدو عليه على لوحة ALGطريقة / والتي تظهر بشكل مختلف ضمن إطاراألحادية الحجةهناك العديد من العوامل 

 . العملية ضمن القائمة التالية جدولة هذهتم. )على السواء RPNطريقة/وبطريقة مختلفة كما تظهر ضمن إطار(المفاتيح 

 ALG، معادلة الرياضيات، برنامج  ALGضمن   RPN، برنامج  RPNضمن  المفتاح

 X2 SQ() 
? √x SQRT() 

# ex EXP() 

! 10x ALOG() 
 1/x INV() 

 

ةتين أو الثنالعمليات ذات الحجالمعاملائي  

ايضاً إدخال العمليات ذات الحجتين مثال يتم Ù ،¯ ،) و x ، ذلك على  بطريقة مختلفة ويعتمد

،  RPNضمن طريقة .ة الواحدةن االختالفات هي عينها لحالة العمليات ذات الحجبأعلماً  المعتمدةالطريقة /اإلطار

وضع العدد الثاني في سجل يصار الى إدخال العدد االول ثم يتم xضمن . ة ويتم عندها القيام بالعملية الثنائية الحج

.  المنحى الخاص بالدالةواالخرى تتبعالتقليدية ) المعامل(، هناك حالتين، تستعمل األولى التدوين الوسطيALGة طريق

 .تشرح االمثلة التالية اإلختالفات المعنية

 

 :مثال



 

 20-1اإلنطالق في العمل   

 .  ALG أوالً ومن ثم ضمن طريقة RPNإطار / ضمن طريقة6C4   و3+2إحتسب 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

9 ( إذا دعت ( RPNاالنتقال الى طريقة   (

 ).الحاجة

 
-

الحظ .x في السجل 3، ثم وضع 2إدخال 

، ال تضغط3وميض الدالة المنزلقة بعد 

  ! Enterعلى 

Ù إضغط على مفتاح الجمع لرؤية النتيجة. 

 
-

 .x في سجل 4، ثم وضع 6إدخال 

¹x ملياتإضغط على مفتاح الع

 .المؤتلفة لرؤية النتيجة/التوافقية

9 (  .ALGاالنتقال الى طريقة (

Ù إظهار كل من العبارة الحسابية يتم

 .والنتيجة

¹xالمؤتلفة/إدخال دالة العمليات التوافقية. 

Õ ثم تحريك الدالة المنزلقة لما فيه6إدخال ،

 .4اصلة وإدخال تحرير النص بعد الف

 . لرؤية النتيجةEnterإضغط على ��

تستعمل العمليتين األخرتين ذات .  ، و ¯، ¸، Ù ،Ã ، فإن العوامل الوسطية هي ALGطريقة /ضمن إطار

في ول والثاني  كل من العاملين األy و x حيث تشكّل،  f(x,y)لتدوين الخاص بالدالة على الشكل الحجج الثنائية ل

 الى داخل X ثم Y ضمن الترتيب التابعة للعمليات الثنائية الحجة إدخال العوامل ،RPNضمن إطار  يتم. الترتيب

ن أي بما معناه أ. سالمكدy هي القيمة الموجودة في السجل Y و x القيمة الموجودة في السجل X. 

3ل، ولما فيه إحتساب على سبيل المثا.  اإلستثناء في هذه القاعدة(') y من xthيشكل جذر  إطار / ضمن طريقة8

RPN .¹ )من الشمال الى اليمين(قم بالضغط على ضمن طريقة أما العملية المعادلة .  '

ALG ف¹  )من الشمال الى اليمين ( إدخالها على الشكل التالييتم '  Õ .  

ة، كما هو الحال في العمليات االحادية الحجعرض بعض من العمليات الثنائية الحج ة ضمن يتمRPN  بشكل مختلف 

 .اإلختالفات في القائمة التالية تلخيص  تمALG.عنه ضمن طريقة 

 

 ALG، معادلة الرياضيات، برنامج  ALGضمن   RPN، برنامج  RPNضمن  المفتاح



 

 21-1اإلنطالق في العمل   

 yx ^ 
 x√y XROOT(, ) 

 INT÷ IDIV(, ) 

 

وفي حال  .ال تؤثر تراتبية العوامل على النتيجة المحتسبة،  ¸ و Ùة مثال الحسابية التبادليفيما يخص العمليات 

أدخلت عن طريق الخطأ العوامل التابعة لعملية حسابية ثنائية الحجة بالترتيب الغير صحيح ضمن طريقة ة غير تبادلي

RPN  ،السجالت ضمن   المحتويات لتبادل على مفتاح  ببساطةإضغطxو  y .شرح هذه العملية بالتفصيل يتم 

 .)س ضمن المكدy و xالتبادل بين كل من سجالت " راجع القسم تحت عنوان ( 2في الفصل 

شاشة ال على العرض بتصميم شكل التحكم 

و رقماً،  12ة تصل لحد  بدقّاألعداد تخزين جميع يتمت التحمع ذلك لربما ارده عرض  لما فيةرقام المستعمل بعدد األكم

إضغط .Display  على الشاشة الخاصة بالعرض  على الشاشة وذلك عبر الخيار المتاح ضمن الئحة الخياراتاألعداد

¹على  Þ هذه للوصول الى الئحة الخيارات .كل من الخيارات األربعة األولىتتحكم  )FIX ، SCI،  ENG و  

ALL(خالل .  على الشاشةاألعدادرقام الخاص بعرض  بعدد األة ضمن اآللة الحاسبة، تستعمل بعض من العمليات المعقد

رقماً للنتائج المرحلية15 الحاسبة دقة تصل لحد  .تدوير العدد المعروض بحسب تصميم الشكل التابع لشاشة يتم 

 .العرض

) النمط العشري الثابت /الشكل ) 

"عن يمين  رقماً من 11( موضعاً عشرياً 11 بتحديد شكل العدد لغاية FIXتقوم  " أو " ، العالمة الفاصلة  للعدد  "

أدخل عدد المواضع العشرية المراد عرضها على ،  -بعد توحيه االدخال .  في حال مالءمتها للعرض)ساساأل

 .موضعاً) 11(أو إحدى عشر ) 10( لعشرة  أو إضغط على . الشاشة

رقام العشرية التي  هي األ"9" ، و"8" ، "0" ، "7"  األعداد فإن  على سبيل المثال، وفي العدد 

ضبط اآللة الحاسبة على تصميم شكل العرض تراها عندما يتم FIX 4. 

  في عملية تحديد االماكن العشرية، للعرض بحسب التصميم المعتمد(11‐10) أو أصغر (1011)أي عدد ذات حجم أكبر 

الشاشةتلقائياً بحسب التدوين العلمي على   عرضسيتم. 

 

 

 

 

 

)الشكل العلمي /النمط ) 



 

 22-1اإلنطالق في العمل   

"عدد واحد قبل ( بعرض العدد حسب التدوين العلمي SCIيقوم تصميم الشكل  " أو " ، العالمة الفاصلة للعدد  "

 إدخل عدد  ،-بعد توحيه االدخال . الدليل/س في األأعداد موضعاً عشرياً وثالثة 11 وذلك لغاية )ساسياأل

سوف يكون دائماً ( 11 أو 10 للمواضع  أو   إضغط على كل من. مراد عرضهااضع العشرية الوالم

 )10القسم الصحيح من العدد أقل من 

  هي االرقام التي تراها عندما يتم  "6"، و"4" ، "3" ، "2" األعدادفإن ،  على سبيل المثال، وفي العدد 

 105 × 1.2346 : 10الدليل من العدد ،  E بعد 5 العدد لشكّي.  SCI 4ضبط الحاسبة على تصميم شكل العرض 

 اإلحتفاظ بالدقة  رقماً، لن يتم12 بواسطة عدد مؤلف من اكثر من  ماجراء عملية حسابيةإذا قمت بإدخال أو إ

 .اإلضافية

)الشكل الهندسي /النمط ) 

الدليل والذي هو مضاعف للعدد ثالثة  بعرض العدد بطريقة شبيهة بالتدوين العلمي ما عدا ENGيقوم تصميم الشكل 

" قبل أعدادكما ويمكن وجود حتى ثالثة ( " أو " هذا الشكل مفيد جداً للعمليات ).  للعدد االساسي، العالمة الفاصلة "

 - لي الم-مثال وحدات الميكرو ( 103الحسابية العلمية والهندسية والتي تستعمل وحدات محددة لمضاعف من 

 .)والكيلو

 أو 10ولألماكن المؤلفة من . ل ذات االهمية، إدخل عدد االرقام التي تريدها بعد العدد االو- جيه اإلدخال بعد تو

 .  أو    إضغط على 11

ول ة بعد الرقم األرقام المهم هي األ"6" ، و "4"، "3" ، "2"  فإن األرقام ،على سبيل المثال، وفي العدد

 ENGراها عند ضبط الحاسبة على تصميم شكل العرض ذات االهمية  والتي ت "  الذي يتبع"3" اما العدد .  4 " 

 .x 103 123.46 : 10 فهو الدليل من العدد )3مضاعف العدد (

 القيام بتبديل العرض التابع لقسم الدليل للعدد المعروض على 2 أو @من شأن الضغط على 

 . قسم الصحيح من العدد بما يتوافق، مع تعديل ال3الشاشة بحسب المضاعف للعدد 

 

 

 

 

 

 

 

 :مثال



 

 23-1اإلنطالق في العمل   

 الشرح: شاشة العرض : المفاتيح المستعملة 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

¹Þ (
) 

 الشكل الهندسي/إختيار النمط -

ألربعة أرقام مهمة بعد العدد (4إدخال  

 ).االول

Ë
}  

 12.346E4إدخال 

¹@ or 
2 

 

 .3زيادة الدليل مقدار  @¹

 .3تخفيض الدليل مقدار 2

 

)الشكل الكامل /النمط ) 

سع في حال لم تتّ.  رقما12ًه تصل لغاية  مع دقّاألعداداألولي، ويقوم بعرض /الشكل الكامل هو الشكل المبدئي/النمط

 . عندها عرض العدد على الشاشة بحسب التدوين العلميرقام ضمن شاشة العرض، يتمجميع األ

)   األعدادالنقاط والفواصل في  ) ( ) 

 إختيار إما النقطة أو بإمكانك.  أكثر سهولةاألعداد كل من النقاط والفواصل لما فيه جعل قراءة HP 35sتستعمل 

ضمن مجموعات  األعداد يمكنك إختيار أو إلغاء عملية فصل ،باإلضافة. )ساساأل(لها كفاصل عشري ستعماالفاصلة إل

 .من شأن االمثلة التالية شرح هذه الخيارات .ستعمال الفواصل الخاصة باآلالفمؤلفة من ثالثة عبر إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال



 

 24-1اإلنطالق في العمل   

وأخيراً عد .  إختر عدم وجود لفاصل اآلالفثم.  وقم بتبديل النقطة العشرية الى فاصلة12,345,678.90أدخل العدد 

 .RPNيستعمل هذا المثال طريقة . األولي/الى التصميم المبدئي

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

¹Þ (
) 

إختر تصميم العرض الكامل الدقة 

 ).النمط الكامل/الشكل(

Ë
 

مبدئي الفاصلة بمثابةيستعمل التصميم ال

فاصل اآلالف والنقطة كفاصل العدد

 .األساس/الصحيح

¹Þ ( قم بالتبديل لما فيه إستعمال الفاصلة (

الحظ. األساس/كفاصل العدد الصحيح

بأن الفاصل المعتمد لآلالف قد تغير من

 .الفاصلة وأصبح نقطة

¹Þ (
) 

 .قم بالتبديل لما فيه إلغاء وجود الفاصلة

¹Þ ( )
¹Þ (

)

 .االولي/العودة الى التصميم المبدئي

 

)   المركبةاألعدادتصميم شكل عرض  , , ) 

ن  مع أ، و  ،  دةدتعأشكال م/ المركبة على الشاشة بطرقعداديمكن عرض لأل

فرة فقط ضمن طريقة  متوALG.4+3  عرض العدد المركب  في المثال الالحق، سيتمi على الشاشة حسب 

 .االشكال الثالثة كلها

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 25-1اإلنطالق في العمل   

 .مثال

4+3 قم بعرض العدد المركبiعلى الشاشة بكل شكل من االشكال المختلفة . 

 :الشرح :شاشة العرض:المفاتيح المستعملة

9 (  .ALG إطار/ريقةتشغيل ط  (

6  عرضه على. إدخال العدد المركب يتم

االولي/الشاشة بحسب الشكل المبدئي

3i4. 

¹ÞË

( ) 
  .x+yiالتبديل الى الشكل 

¹ÞË

( )  or 
¹Þ× 
×Õ  

θ
 يساوي.rθaالتبديل بحسب الشكل 

°53.13 اما الزاوية فتساوي 5الشعاع 

 .تقريباً

 

 SHOWing   رقما12ً الكاملة من األعدادة عرض دقّ

من شأن التبديل بعدد االماكن العشرية المعروضة التأثير على ما تشاهده على الشاشة، انما ليس له أي مفعول على 

 . رقما12ً من  دائماً داخلياً مؤلفأي عدد مخزن . الداخلية للحاسبةاألعدادطريقة إعتماد 

، إنما FIX 4 تحديد شكل العرض على  عندما يتم"14.8746" ترى فقط 14.8745632019يل المثال، وفي العدد على سب

 . موجوده داخلياً ضمن اآللة الحاسبة، فهي("632019") الباقية  الستّاألعداد

ك من شأن هذه العملية السماح ل.   ولما فيه عرض عدد ما بكامل الدقة ولفترة وجيزة، إضغط على 

 .  بالضغط على طالما تستمر)الدليل/سدون األ(برؤية القسم الحقيقي من العدد 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

يتم عرض أربعة مواضع عشرية

 .على الشاشة

8 ( مكانين: شكل التدوين العلمي(

 .عشريين مع الدليل

8 (  .شكل التدوين الهندسي(

8 ( يتم التخلّي عن. كل االرقام المهمة(

 .األصفار التابعة

8 (  .أربعة مواضع عشرية دون دليل(

�



 

 26-1اإلنطالق في العمل   

 

 .58.5مقلوب العدد 

  (hold)تعرض الدقة الكاملة حتى توقف

 الضغط على 

 

 سابيةعمليات الكسور الح

تعرض .  على الشاشه إما بالشكل العشري أو بشكل كسوروعرضها والعمل عليها،الكسور  بإدخال  HP 35sتسمح لك 

HP  35s الكسور على الشاشة على شكل a  b/c،  حيثa هي عدد صحيح وكل من b و c تابعة ضمناًأعداد  .

  .c: 1<c≤4095و   b:  0≤b<cباإلضافة تساوي كل من و

  الحسابية إدخال الكسور

س في أي وقتيمكن إدخال الكسور الى المكد : 

 األولى بفصل القسم الصحيح من العدد من قسم تقوم (.  الصحيح من العدد ثم إضغط على  أدخل القسم .1

 .)الكسور التابع له

 الثانية البسط عن  تفصل  . ر وأضغط مجدداً على لكسوا من numerator صورة العدد/ل البسطأدخ .2

  . denominator الكسر مقام/مخرج

وظيفة ما إلنهاء عملية إدخال / أو على مفتاح داله ثم إضغط على denominator الكسر مقام/مخرجأدخل  .3

 . النتيجة بحسب تصميم الشكل المعتمد لشاشة العرض عرض العدد أويتم. األعداد

 

 مرتين في عملية إدخال  عمال المفتاح  إست تذكيرك بانه يتم  الموجود تحت المفتاح a b/cمن شأن الرمز 

 . الكسور

 . إدخال الكسور وعرضها على الشاشةيوضح المثل التالي عملية

 

 

 

 

 

 

�



 

 27-1اإلنطالق في العمل   

 مثال 

 وقم ¾  أدخل ثم.  وقم بعرضه على الشاشة بكل من الشكل العشري والشكل الكسري12 3/8  أدخل العدد المختلط

 .  RPNقة يستعمل هذا المثال طري.  12 3/8بإضافتها على 

 :الشرح :شاشة العرض:المفاتيح المستعملة

عرض النقطة العشرية بحسب/يتم إستعمال

 .الطريقة العادية

-
، للمرة الثانيةعندما يتم الضغط على 

تنتقل شاشة العرض الى طريقة عرض

 .الكسور

دد بحسبيتم عرض الع, عند اإلدخال

 .تصميم الشكل المعتمد لشاشه العرض

 .اإلنتقال الى طريقة عرض الكسور

-
 وذلك الحظ بأنك بدأت مع .¾ إدخال 

لعدم وجود القسم الصحيح من العدد

 ).¾ 0بامكانك إدخال (

Ù 12 3/8  الى ¾إضافة. 

اً الى تصميم الشكل المعتمدالعودة مجدد

 . لشاشة العرض

 

 .  إستعمال الكسورحوللمزيد من المعلومات " الكسور " 5راجع الفصل 

 

  )الوصفية(الرسائل 

عادة ما ترافق مؤشر الخطأ رسالة .  على الشاشةتستجيب اآللة الحاسبة لحاالت الخطأ عبر عرض المؤشر 

 . )وصفية(

 سوف تعود الى حالة ،RPNطريقة / ضمن إطار  أو  إضغط على كل من ،إزالة الرسالة/لما فيه محو 

طريقة /ضمن إطار. س التي كان عليها قبل ورود الخطأالمكدALGع  الى العبارة الحسابية االخيرة م، سترجع

 . عند موضع الخطأ وذلك حتى يمكنك تصليحهوجود دالة اإلدخال المنزلقة

 

  



 

 28-1اإلنطالق في العمل   

 . تنفيذهاما الوظيفة التابعة لهذا المفتاح فال يتمأ.  أيضاًة الرسالةإزال/من شأن أي مفتاح آخر محو 
 

غير عامل أو  تكون قد قمت عندها بالضغط على مفتاح ،)وصفية( على الشاشة من دون رسالة عند ظهور مؤشر 

عود السبب في ذاك  وي، على الشاشة من شأنه عرض    فأن الضغط على ،على سبيل المثال. غير صحيح

 . ي مغزى للنقطة العشرية الثانية ضمن هذا السياقلى عدم وجود أا

 

 ذاكرة اآللة الحاسبة 

, اتمتغير( ضمنها أي مجموعة من المعطياتكرة والتي يمكنك تخزين  من الذا30KB كيلوبايت HP 35s 30لدى 

 . )معادالت الرياضيات أو أسطر البرنامج

ة التحقيق من الذاكرة المتوفر 

 : عرض الئحة الخيارات التالية ضغط على من شأن ال

    

 . عدد المتغيرات الغير مباشرة المستعملةحيث تشكل كل من 

 . ة في الذاكرة المتوفرBytes عدد البايتات و 

)من شأن الضغط على  رؤية /عاينةم"راجع (باشرة مات ال التابع للمتغيرالكتالوج/الجدول عرض (

)من شأن الضغط على . )3في الفصل "  الكتالوج/الجدولالمتغيرات ضمن   عرض (

 . الخاص بالبرامج الكتالوج/الجدول

) إضغط على ،ات المتغيركتالوج/جدوللما فيه الدخول الى  .1 ,  البرامجكتالوج/جدول وللدخول الى ، (

)إضغط على  ) 

  × أو  Ø إضغط على ول،جدامراجعة ال/لمعاينة .2

3. التابع لهالكتالوج/الجدول  عند معاينته ضمن  إضغط على ، أو برنامج ماإلزالة متغير  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   إضغط على ،الكتالوج/الجدولللخروج من معاينة  .4



 

 29-1اإلنطالق في العمل   

 

 . تصفية كامل الذاكرة/محو

. رياضيات والبرامج التي قمت بتخزينها معادالت ال،األعدادتصفية كامل الذاكرة إزالة كل من /من شأن عملية محو

المعايرة /لما فيه إزالة عمليات الضبط( .المعتمدأو تصميم شكل العرض طار اإل/ الطريقة كل منا أي تأثير علىليس له

 .)Bفي الملحق " تصفية الذاكرة /محو"  راجع ،والمعطيات بنفس الوقت

 : إزالة كامل الذاكرة /لما فيه محو

 إضغط على  .1 (  التوصية الخاص بتأكيد العملية / سوف تشاهد عندها السؤال(     والذي  

 .  عملية تصفية الذاكرة العرضيةمن شأنه حماية 

) Ö إضغط على  .2 )  . 
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2 

RPN :  سذاكرةالتلقائيةالمكد  

لست . RPNإطار /ة ضمن طريقةيشرح هذا الملحق كيف تتم العمليات الحسابية ضمن المكدس ذات الذاكرة التلقائي

بحاجة لقراءة وفهم هذه المواد لما فيه إستعمال اآللة الحاسبة، إنما من شأن فهم وإدراك هذه المواد تحسين طريقة 

 .إستعمالك لآللة الحاسبة وخاصة عند البرمجة

 معالجة وتنظيم معطيات ، سوف تتعلّم كيف يستطيع المكدس مساعدتك فيما يتعلّق  بكل من"البرمجة"، 2ضمن القسم 

 .البرامج

 

 ما هو المكدس

.  تقوم بمعالجة العمليات الحسابية المعقدة بسهولةHP 35sإن عملية التخزين التلقائية للنتائج المرحلية هي السبب في أن 

 .  التلقائيةRPNإن مفتاح التخزين التلقائي هي ذاكرة المكدس . األقواسدون استعمال 

والمعروف ) الهاللين (األقواس على علم الرياضيات غير الغامض، الواضح والخالي من HPيل يعتمد منطق التشغ

 ).Jan Łukasiewicz) 1878 – 1956والذي طوره عالم المنطق البولوني " التدوين البولوني"منطق ب

 أو المتغيرات المتعلقة اداألعدبين ) Operators( بينما يقوم التدوين الجبري التقليدي بوضع عوامل التشغيل الحسابية 

ولما فيه أقصى فعالية للمكدس، قمنا بتعديل هذا .  والمتغيراتاألعداد بوضعهم قبل Łukasiewiczبالعملية، يقوم تدوين 

 .RPNالتدوين البولوني المعاكس أو : ومن هنا التعبير التالي. األعدادالتدوين ووضع العوامل الحسابية بعد 

يطلق على هذه . وهي مكدسة الواحدة فوق األخرى.  من أربعة مواضع تخزين، تدعى السجالتتتألف ذاكرة المكدس

هو الموجود في " األقدم"إن العدد .   وهي تقوم بحفظ ومعالجة أربعة أعداد حاليةT ، و X ، Y ، Zالسجالت تسمية 

 . اباتالمكدس هو بمثابة مركز العمل والتنفيذ  للعمليات للحس" . األعلى "Tالسجل 
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 3القسم 

 2القسم 

 

T 

   0.0000  1القسم 

 "األقدم"العدد 

 3القسم 

 2القسم 

 

Z 

 0.0000   1القسم 

 

 3القسم 

 2القسم 

 

Y 

 0.0000  1القسم 

 

 المعروض على الشاشة

 3القسم 

 2القسم 

 

X 

 0.0000  1القسم 

 

 المعروض على الشاشة

 

 .هو الرقم الذي تراه على السطر الثاني من شاشة العرض : Xموجود في السجل "  حداثة"العدد األكثر 

 : كل سجل الى ثالثة أقساميتم تقسيم

 . فارغة3 و 2، ستكون كل من األقسام 1 القسم D‐1عدد حقيقي أو أحد المتّجهات سوف يستخدم كل من  

 . فارغا3ً، سيكون القسم 2و  1 األقسام D‐2عدد مركّب أو أحد المتّجهات سوف يستخدم  

 .3 و 2 و 1 األقسام D‐3أحد المتّجهات سوف يستخدم  

خالل عملية البرمجة، يستعمل المكدس للقيام بكل من العمليات الحسابية، التخزين المؤقّت للنتائج المرحلية، لتمرير 

القبول بعملية اإلدخال، ,  )subroutines( بين البرامج و الروتينات الفرعية ) المتغيرات(المعطيات المخزنة 

 . نقل عملية اإلخراج/وتسليم
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 موجودين على شاشة العرض Y و  Xالسجالت 

، سطر معادلة )وصفية( هي ما تراه على الشاشة إالّ في حال وجود الئحة خيارات، رسالة Y و  Xالسجالت 

الوظائف تتضمن كل /ت أن العديد من أسماء الدوالمن الممكن أنّك الحظ. الرياضيات، او سطر برنامج ما على الشاشة

 .y او xمن 

 بعملية رفع الرقم  على سبيل المثال، تقوم .Y و Xتشير هذه الرموز الى كل من السجالت : ال مجال للصدف

 . Xاألس الموجود ضمن السجل /عشرة على الدليل

 Xتصفية السجل /محو

)من شأن الضغط على  كما ويستعمل .  ووضع قيمة الصفر فيهXتصفية السجل /حو القيام دائماً بم(

تصفية أو /فهو يقوم إما بمحو.  يتأثر بحسب سياق العملوبشكل مغاير، فإن المفتاح . لما فيه برمجة هذه التعليمة

)يتصرف فقط مثل : إلغاء العرض الحالي على الشاشة ويعتمد كل هذا على الحالة الموجودة  عند (

) مثل يتصرف أيضاً .   على الشاشةX وجود السجل ويتم    على الشاشةX عند وجود السجل (

 ). cursorال وجود للدالة المنزلقة (إنهاء عملية إدخال األرقام 

  المكدس رؤية/معاينة

R) ًالجدولة نزوال( 

 المحتوى نزوالً، كل سجّل "دحرجة/جدولة"بمعاينة كامل محتوى المكدس عبر ) الجدولة نزوالً (يسمح لك مفتاح 

 .y و xخالل السجالت من الدحرجة / حين تتم عملية الجدولةاألعدادبإمكانك رؤية . على حدة

من شأن ). اضغط على  (.4، 3، 2، 1افترض بأن المكدس معبأ باألرقام 

 :اويرجعهم من حيث إنطلقو) مكان وجودهم( حول األعداد دحرجة الضغط أربع مرات على 

T 1  4 3 2 1

Z 2  1 4 3 2

Y 3  2 1 4 3

X 4 3 2 1 4   
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 Z لتستقر في السجل Tوتدور القيمة الموجودة في السجل . T لتستقر في السجل Xتدور القيمة الموجودة في السجل 

 بينما تبقى السجالت في مكانها ويتم فقط عرض محتويات كل من -- الحظ بأنه قد تم دحرجة محتوى السجالت .الخ

  . على الشاشةY و Xالسجالت 

R) ًالجدولة صعودا( 

محتوى الكددس " دحرجة/بجدولة" عينها بإستثناء أنه يقوم وظيفة المفتاح )  الجدولة صعوداً (لدى المفتاح 

 . صعوداً ، كل سجّل على حدة

، Xتقر في السجل  لتسTوتدور القيمة الموجودة في السجل . Y لتستقر في السجل Xتدور القيمة الموجودة في السجل 

 .وهكذا دواليك

T 1  2  3  4  1 

Z 2  3  4  1  2 

Y 3  4  1  2  3 

X 4  1  2  3  4 

 

  ضمن المكدسY و Xسجالت بين كل تبادل ال

يقوم هذا المفتاح بعملية التبادل بين محتويات ). y تبادل x  ( آخر من شأنه معالجة محتوى المكدس هو مفتاح

 إستعادة الترتيب األساسي  الضغط مرتين على من شأن. تأثير على باقي المكدس دون أي Y و Xسجالت 

 .Y و Xلمحتويات السجالت 

 

 . في عملية حسابية مااألعداد أساساً لتبادل ترتيب وظيفة /تستعمل دالة

 ):8 × 13 (÷ 9على سبيل المثال، طريقة واحدة إلحتساب 

   إضغط على 

 : يح المستعملة إلحتساب هذه العبارة الحسابية من جهة الشمال الى اليمينالمفات

. 

 مالحظة

 

ت يجب أن تدرك بأنه ال يمكن وجود ألكثر من أربعة أعداد في أي وق

في كل مرة يتم ) السجل األعلى (Tالسجل  ستتم خسارة محتويات – معين

 .ل العدد الخامس إدخافيها
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  كيف يقوم المكدس بذلك–الحساب 

وعندما تقوم ) رفع المكدس/ترقية (Xيتحرك محتوى المكدس تلقائياً صعوداً ونزوالً عند إدخال أعداد جديدة إلى السجل 

 ). دستخفيض المك (X لما فيه إنتاج عدد جديد في السجل Y و Xالعوامل الحسابية بدمج عددين ما ضمن السجالت 

رفع وتخفيض محتوياته بينما تتم /أنظر كيف يقوم المكدس بترقية . 4، و 3، 2، 1افترض بأن المكدس معبأ باألرقام 

 العملية الحسابية

        
       
       

         
        

 . بنسخ محتوياتهT) األعلى(يقوم السجل . محتوياته" بتخفيض"يقوم المكدس  . 1

 .Tتتم خسارة محتويات السجل . محتوياته" رفع/بترقية"يقوم المكدس  . 2

 .المكدستتم عملية تخفيض . 3

، وتتمZ  بمحتويات السجل T) األعلى(رفع المكدس، فإن األخير يقوم بنسخ محتوى السجل /الحظ أنه عند ترقية 

 .ربعة أعدادبأن ذاكرة المكدس محددة أللذلك بإمكانك مالحظة .   السابقةTخسارة محتويات السجل 

 . قبل القيام بعملية حسابية جديدةXتصفية السجل /بسبب حركة المكدس التلقائية، ال يتوجب عليك محو 

راجع الملحق . Xترقية محتوياته عندما يدخل الرقم التالي إلى السجل /تقوم معظم الوظائف بتحضير المكدس لرفع 

Bة/ الئحة الوظائفعاينة لمس/ رفعالدوال التي تمنع عمليترقية المكد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3              2            1 
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 ENTERعمل كيف ت

فترض  المكدس، كيف يقوم بذلك؟ إفيما يخص.  تفصل بين عددين يتم إدخالهما الواحد تلو اآلخرأنت تعلم بأن 

 : قم اآلن بإدخال وإضافة عددين . 4، و 3، 2، 1 األعدادبأن المكدس مآلن ب

     5+6     

   1 
 ضائع

 
2  

 ضائع
    

T 1  2  3  3  3 

Z 2  3  4  4  3 

Y 3  4  5  5  4 

X 4  5  5  6  11 

  1  2  3  4  

 

 .رفع المكدس/ترقية. 1

 .Xرفع المكدس ونسخ السجل /ترقية. 2

3 . س/ترقيةال تتمرفع المكد. 

 .Tتخفيض المكدس ونسخ السجل . 4

فوق نسخة ) أو استعادته(لرقم التالي الذي تقوم بإدخاله  وتتم كتابة اY إلى السجل X بنسخ محتوى السجل تقوم 

 .الفحوى من ذلك هو ببساطة لفصل عددين تم إدخالهما على التوالي. Xالعدد األول والمتروك في السجل 

   0إضغط على : تصفية المكدس بسرعة/ الخاصة بالنسخ لمحويمكنك استعمال ميزة 
تصفية /الحظ، مع ذلك، بانه ال يتوجب عليك محو. ى قيمة الصفر تحتوي اآلن كل سجالت المكدس عل.

 .المكدس قبل المباشرة بالعمليات الحسابية

 .مرتين) Row(استعمال العدد الموجود على سطرٍ ما 

 للقيام بعملية إضافة العدد على نفسه، إضغط على.  الخاصة بالنسخ لمنافع أخرىيمكنك استعمال ميزة 
. 
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 س بالثوابتملء المكد

بملء ) Z إلى Tمن ( الخاصة بتخفيض المكدس النقل الخاصة بالنسخ باإلضافة إلىعملية  تسمح لك ميزة 

 .المكدس بثوابت للعمليات الحسابية

 :مثال

باليوم، فما سيكون عليه التعداد السكّاني المؤلّف من  % 50 ثابت بنسبة نمو عبر تقديم مستنبت جرثومي ذات معدل

  أيام؟3د نهاية  بع100

      Replicates T – register T   نقل السجل/ نسخ

 T 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5 
Z 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5 
Y 1.5 1.5  1.5  1.5  1.5 Ï

Ï
Ï X 1.5  100  150  225  337.5 

1   2  3  4  5  

 

 .مأل المكدس بمعدل التضخّمإ. 1

 .الحاليعداد السكّاني التأدخل . 2

 . بعد يوم واحدالتعداد السكّانيقم باحتساب . 3

 . إثنين بعد يومينالتعداد السكّانيقم باحتساب . 4

 . بعد ثالثة أيامالتعداد السكّانيقم باحتساب . 5
 

 تصفية المكدس/كيف يتم محو

فيحّل ) ستعادتهأو إ(لي الذي تقوم بإدخاله قم التاأما الر.  وضع قيمة الصفر فيهXتصفية السجّل /من شأن عملية محو

 .محل هذا الصفر

 :xتصفية /، أي محوXتصفية محتويات السجل /توجد أربعة طرق لمحو

 اضغط على . 1

 اضغط على . 2

)اضغط على . 3  )تستعمل أساساً خالل عملية إدخال البرلمج ((

)اضغط على . 4  ، X  ،Y ،Zصفر في كل من السجالت تصفية ووضع قيمة ال/محو لما فيه (

 .Tو 

 

، إليك ما يتوجب عليك فعله لتصحيح 2 و1 ولكن عن طريق الخطأ قمت بإدخال 3 و1 األعدادمثالً، إذا أردت إدخال 

 : الخطأ 
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 T          

 Z          

 Y   1  1  1  1 

1 X 1 1 2 2 C 0 3 3 

1   2  3  4  5  

 

 .رفع المكدس/ترقية. 1

 .Xرفع المكدس ونسخ السجل /ترقية. 2

 .Xالسجل إستبدال محتوى . 3

 .ها بقيمة الصفرإستبدال  عبر xتصفية /محو. 4

 ). الصفرإستبدال (xالكتابة فوق . 5

 LAST Xالسجل 

ةً  قبل القيام مباشرXيقوم بتخزين الرقم الذي كان موجوداً في السجل : المرافق للمكدس/ الزميلLAST Xيشكّل سجل 

عداد إخرى  عملية  تعطي نتيجة من خالل عدد أو أالدالة الرقمية هي/الوظيفة. (الدالة الرقمية االخيرة/بتنفيذ الوظيفة

 . X إعادة هذه القيمة إلى السجل  من شأن الضغط على  ). مثال 

 :إستعمالين أساسيين" last x"هذه القدرة على إسترداد قيمة ل

 .يح األخطاءتصح. 1

 . في العملية الحسابية ماعدددة استعمال إعا. 2

 . LAST Xفي السجل x   من شأنها تخزين  الدوال التي/ الوظائف مفصلّة عنالئحةعلى  لإلطّالع Bراجع الملحق 

 

 

 

 

 

 LAST Xتصحيح األخطاء بواسطة  
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 الدالة األحادية الحجة الغير صحيحة

فيه إسترجاع العدد وذلك حتى تتمكّن من  لما ة، إستعمل إذا قمت بتنفيذ الدالة األحادية الحجة الغير صحيح

 ). إذا أردت إزالة النتيجة الغير صحيحة من المكدسإضغط أوالً على . تنفيذ الدالة الصحيحة

اإلستعادة من خالل هذه الدوال بنفس طريقة الدوال ال تسبب بإنخفاض المكدس، يمكنك ... و ... بما أن كل من 

ةاألحادية الحج. 

 :مثال

 وأردت إيجاد جذر التربيع التابع له، إنما قمت بالضغط ln 4.7839 × (3.879 × 105)لنفترض بانك قمت للتو بإحتساب 

لما فيه إيجاد النتيجة الصحيحة، إضغط على ! ال يتوجب عليك البدء من جديد. عن طريق الخطأ على 

. 

 األخطاء مع الدوال الثنائية الحجة

يمكنك تصحيحه عبر إستعمال كل من  ، )x ، أو (،  Ùمثال  (ت خطأ ما مع العمليات الثنائية الحجة إذا إقترف

 .الثنائية الحجة والطريقة المعاكسة للعملية 

 ). مباشرة قبل العمليةx( إلستعادة العدد الثاني إضغط على . 1

 LASTما يزال العدد الثاني في السجل . ان أصالً موجود أوالًمن شأن هذا إعادة العدد الذي ك. قم بالعملية المعاكسة. 2

X .ومن ثم: 

 إلسترجاع محتويات المكدس  على  مجدداًإضغطإذا كنت قد إستعملت الدالة الغير صحيحة،  

 .قم اآلن بتنفيذ الدالة الصحيحة. األصلية

 .م بتنفيذ الدالة وقإذا كنت قد إستعملت العدد الثاني الغير صحيح، أدخل العدد الصحيح 

 إلستعادة العدد إضغط على إذا كنت قد إستعملت العدد األول الغير صحيح، أدخل العدد الصحيح أوالً، 

 ).تصفية النتيجة الغير صحيحة من المكدس/ في حال أردت محوإضغط على . (، وقم بتنفيذ الدالة مجدداًالثاني

 :مثال

 304 = 19 × 16إفترض بأنك إقترفت خطأ ما عند إحتساب 

 

 

 

 :هناك ثالث أنواع من األخطاء التي يمكن أن تقترفها
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عملية حسابية غير 
:صحيحة  

:الخطأ :التصحيح   

 
 دالة غير صحيحة

 

 
  دالة غير صحيحة

 
  عدد ثاني غير صحيح 

 

 LAST X بواسطة األعدادإعادة استعمال 

تذكّر انه يجب إدخال . في عملية حسابية ما)  ثابتكرقم(ما فيه إعادة استعمال عدد ما  ليمكنك إستعمال 

، X الرقم الثابت هو األخير في السجل ل تنفيذ العملية الحسابية مباشرة، ليصبحالرقم الثابت في الترتيب الثاني، أي قب

 .إخراجه بواسطة /ستعادتهوبذلك يمكن تخزينه وإ

 :مثال

إحتسب 
3947.52

3947.52704.96 + 
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  T  t   t   t 
Z  z z t 
Y  96.704

0 
96.704
0 

z 

 
X  96.704

0   
52.394
7  

149.09
87 

            

LAST X  /   /    52.394
7 

            

  T  t   t    

  Z  z   t    

  Y  149.09
87 

  z    

 
X  52.394

7 
  2.8457    

             

LAST X  52.394
7 

  52.394
7 

   

 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 
 .أدخال العدد األول

  
 .النتيجة المرحلية

إعادة شاشة العرض الى ما كانت  
 .عليه قبل 

 .النتيجة النهائية 

 
 :مثال

 8.7 (Sirius وسيريوس)  سنة ضوئية بعيداRigel Centaurus ) 4.3ً نجمين مجاورين لألرض هما ريغل سنتاوروس

 لما فيه تحويل  المسافات  من األرض الى ) متر في السنة 1015 × 9.5( سرعة الضوء  cإستعمل ). سنة ضوئية بعيداً

 : لألمتارهذه النجوم

 Rigel Centaurus : 4.3 yr × (9.5 × 1015 m/yr)الى ريغل سنتاوروس 

 Sirius :8.7 yr × (9.5 × 1015 m/yr)س الى سيريو

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

عدد السنوات الضوئية لما فيه  
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 Rigelالوصول الى 
Centaurus.  

 
  .cسرعة الضوء، -

عدد األمتار لما فيه الوصول الى  
R. Centaurus.  

 
 .cستعادة إ

عدد األمتار لما فيه الوصول الى  
Sirius. 

 

 RPNطريقة /الحسابات المتسلسلة ضمن إطار

 ، تسمح لك الترقية والتخفيض التلقائية لمحتويات المكدس باالحتفاظ بالنتائج المرحلية دون RPNطريقة /ضمن إطار

 .ألقواساتخزينهم أو إعادة إدخالهم، ودون الحاجة الستعمال 

  نحو الخارج األقواسإبدأ بالعملية من داخل 

 .7×)3+12(على سبيل المثال، قم بتقييم 

 ...  المرحلية) 3+12 (ه المسألة على الورق، سوف تقوم أوال بإحتساب نتيجةكنت تقوم بهذإذا 

)12+3=(15 

 :7ة ضرب النتيجة المرحلية بالعدد ومن ثم تقوم بعملي ...

)15(×7=105 

 .الهاللين/األقواس، بدءاً من داخل  HP 35s يم هذه العبارة الحسابية بنفس الطريقة علىقم بتقي

 :الشرح:شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 .نتيجة المرحليةال بإحتساب م أوالًق 

 

، يتم تخزينها  محتسبةبما أنها نتيجة:  المتابعة لتخزين هذه النتيجة المرحلية قبلال يتوجب عليك الضغط على 

 .تلقائياً
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 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

الوظيفة /شأن الضغط على مفتاح الدالةمن  

يمكن إستعمال النتيجة في . الجوابإعطاء 

 .عمليات حسابية الحقة

 التي أدخلت على التوالي، عداداأل للفصل بين  تذكّر بأنك تحتاج للضغط فقط على. أدرس اآلن األمثلة التالية

 الالحقة وبتخزين األعدادمن تلقاء نفسها بفصل  ) الخ،(وتقوم العوامل الحسابية . مثال بداية عبارة حسابية ما

زنة هي األولى التي يتم إستعادتها عند الحاجة اليها لما فيه متابعة العملية المختكون النتيجة األخيرة . النتائج المرحلية

 . حسابيةال

 ):10+2(÷2إحتسب 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 . أوالًً) 10+3(إحتساب 

 وبذلك تكون عملية 13 قبل 2وضع  

 .13÷2: القسمة صحيحة

 

 :]2-)3×7+(14[÷4 إحتسب 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 )3×7(إحتساب  

 .مقام الكسر/إحتساب مخرج 

 لما فيه التحضير لعملية 33 قبل 4وضع 

 .القسمة

 .، الجواب13÷4إحتساب  

على . يمكن حّل المسائل التي تحتوي على أقواس عديدة بنفس الطريقة عبر إستعمال التخزين التلقائي للنتائج المرحلية

ومن ثم تحتسب ) 4+3( على الورق، تقوم أوالً بإحتساب الكمية )6+5(×)4+3(لقيام بحّل سبيل المثال، ولما فيه ا

 .وأخيراً، تقوم بضرب كل من النتيجتين المرحليتين للحصول على الجواب) 5+6(

حاسبة من تتذكّرهم ال - ، بإستثناء أنه ال يتوجب عليك كتابة النتائج المرحليةHP 35sإعمل بالمسألة بالطريقة عينها مع 

 .أجلك



 

RPN :س التلقائية14-2  ذاكرة المكد 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 أوالًً) 4+3(إضافة  

 )6+5(ومن ثم إضافة  

القيام بعملية ضرب النتائج المرحلية  

 .ببعضها للجواب النهائي

 

 تمارين

 :إحتسب

0000.181
05.0

)53805.16(
=

x
 

 :الحّل

  

 :سبإحت

5743.21)]98()76[()]54()32[( =+×+++×+  

 :الحّل

    

 :إحتسب

 (10 – 5) ÷ [(17 – 12) × 4] = 0.2500 

 :الحّل

    
 أو
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 بية العملية الحسابيةتترا

إنّما يمكنك أيضاً إختيار . حو الخارج ناألقواسننصح بالقيام بحّل العمليات الحسابية التسلسلية عبر العمل من داخل 

 .التعامل مع المسألة بحسب الترتيب من الشمال إلى اليمين

 :على سبيل المثال، لقد قمت أصالً بإحتساب

4 ÷ [14 + (7 × 3) – 2] 

يح المفات. ل بواسطة القلم والورقةعفوالعمل نحو الخارج، تماماً كما ت )3×7( الداخلية األقواسعبر البدء من ضمن 

 المستعملة كانت

    

 :إذا قمت بالمسألة من جهة الشمال إلى اليمين، إضغط على

. 
 

 ... الداخلية األقواسالحظ بأن النتيجة المرحلية األولى ما تزال تشكّل .  تتطلّب هذه الطريقة لمفتاح واحد إضافي

لما إعادة وضع العوامل   ين هي أنه ال يتوجب عليك إستعمال من فوائد العمل على المسألة من الشمال إلى اليم

 ).و  (التي ال تقوم بتبديل العوامل ل االحسابية فيما يتعلّق بالدو

 :هي غالباً المفضلة ويعود السبب إلى)  الداخليةاألقواسالبدء من ( ، إنّما الطريقة األولى

 .تستلزم لعدد أقّل من المفاتيح المستعملة 

 .زم لعدد أقّل من السجالت ضمن المكدستستل 

 مالحظة

 

، تأكّد بأنه لن تتم الحاجة الشمال إلى اليمينعند إستعمال الطريقة من 

ال يستطيع (مرحلية في وقت واحد ) أو نتائج( أعداد أربعةألكثر من 

 ). أعدادأربعةالمكدس إحتواء أكثر من 

 

ألمثلة الواردة سابقاً، وعند القيام بعملية الحّل من الشمال إلى اليمين، كل السجالت ضمن المكدس في مرحلة إستخدمت ا

 .معيتة
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 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 
 على أنها 14 و 4تخزين كل من 

 .أعداد مرحلية ضمن المكدس
 مليء المكدس، وفي هذه المرحلة،- 

 . لهذه العملية الحسابيةاألعدادب
 .ةالمرحليالنتيجة  
 .ةالمرحليالنتيجة  

 .ةالمرحليالنتيجة  

 .النهائيةالنتيجة  

 

 المزيد من التمارين

 : من خالل العمل على المسائل التاليةRPNتمرن على إستعمال طريقة 

 :إحتسب

(14 + 12) × (18 – 12) ÷ (9 – 7) = 78.0000 

 

 :الحّل

  

 

 :إحتسب

232 – (13 × 9) + 1/7 = 412.1429 

 :الحّل

  

 :إحتسب

5961.0)7.05.12()8.04.5( 3 =−÷×  
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 :الحّل

  
 أو

    

 :إحتسب

5728.4
)01.271.1()75.215.3(3.4

]32.0)46.733.8[()2.54(33.8
=

×−−×
×−÷−×

 

 :الحّل
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 البيانات ضمن المتغيرات /تخزين المعطيات

، معادالت الرياضيات األعداد  والتي تستطيع ان تخزن فيها كل منلذاكرة،من أ ) 30KB(  كياوبايت HP 35s  30لدى 

 Aحدى الحـروف مـن   إيطلق على كل واحدة منها تسمية و متغيرات،   في مواضع تدعى   األعداديتم تخزين   . والبرامج

 لـسرعة   Cو  " "Bank للمـصرف    B مثالً لما فيه تذكيرك بما قد تم تخزينه هناك،        بامكانك إختيار الحرف  ( .  Zالى  

 ). الضوء 

 : مثال

 . ALGضمن طريقة  أوالً ثم RPNضمن طريقة  ، A في المتغير 3ك هذا المثل على طريقة تخزين العدد يدلّ

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

9 ( إذا دعـت ( RPNاإلنتقال الى طريقة (

 ).الحاجة

-
 ).3(إدخال القيمة 

-
ــه اإل ــسألك توجي دخــال الخــاصي

الحرف، الحـظ/بالتخزين عن الرمز  

 .A…Zمؤشر 

A     كل من تخزين ضمن   3تم Aوإعادتها 

 .الى المكدس

9 ( )
       

إذا دعــت (ALGاإلنتقــال الطريقــة 

 ).الحاجة

º A-يسألك مجدداً توجيـه اإلدخـال عـن

 .A…Zرمز ويظهر مؤشر /حرف

  ووضعت A ضن 3تم تخزين القيمة 

 . 2النتيجة على السطر 
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 يتم تخزين قيمة العبارة الحـسابية  ،في هذه الحالة.  تخزين عبارة حسابية ضمن متغير ما ،ALGضمن طريقة   بإمكانك  

 . ضن المتغير بدل عن العبارة ذاتها

  :مثال

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

Ù إدخال العبارة الحسابية، ثم أكمـل¯

 . كما في المثال السابق

 

 .) على الشاشة ذاكA…Z المؤشريؤكد (مرتبط بمفتاح ما وبمتغير وحيد رمز باللون الزهري /كل حرف

 T والسجل   ،Z السجل   ،Y السجل   ،Xهي أماكن تخزين مختلفة عن كل من السجل          T، و   X  ،Y  ،Z الحظ بان المتغيرات  

 .ضمن المكدس

  األعدادتخزين وإستعادة 

  والمتجهات   األعدادالخاصة ب و  من،  واإلستعادة  في، عمليات التخزين  من   كّلتتم Vectors   ، المتغيـرات    خـالل  مـن 

يمكـن  ).  (Recallوإستعادة ) (Store مات تخزين يالتعل/ بواسطة كل من األوامر،المرمزة بالحروف

 HPمد مـن قبـل    بحسب القاعدة العشرية أو أي أساس آخر معت، عشرية أو كسور، حقيقية أو مركبةاألعدادن تكون أ

35s. 

 :ضمن متغير مباشر ) Xالسجل (ة عن العدد المعروض على الشاشة لما فيه تخزين نسخ

  . الحرف/ مفتاح الرمز ضغط علىإ

 : لما فيه إستعادة نسخة عدد ما من متغير مباشر الى شاشة العرض 

  . الحرف/ مفتاح الرمز إضغط على

  .األعداد تخزين :مثال

 .A ضمن )  تقريباً  1023 × 6.0221(العدد الخاص بآفوغادرو قم بتخزين 
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 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 .العدد الخاص بآفوغادرو-

A- يسألك“  . عن متغير ما”

تخزين نسخة من عدد آفوغادرو ضمن

A .  ا إنهاء عملية إدخـالمن شأن هذ

 .األعداد

تـصفية العـدد علـى الـشاشة/محو-

 .العرض

A..Z يظهر المؤشرA…Z. 

A       نسخ العدد الخاص بآفوغادرو مـنA

 . الى شاشة العرض

ه شة العرض لهذ   شا تختلف قليالً . Recall إستعادة   األمر/ إستعمل التعليمة  ، متغير ضمنلما فيه إستعادة قيمة ما مخزنة        

 .  كما هو مبين في المثال التالي،ALG و RPN أطر/ ضمن كل من طرقاألمر/التعليمة

 مثال 

ن يفترض هذا المثال بأ.  في المثال السابقG التي قمنا بتخزينها ضمن المتغير       1,75سوف نستعيد في هذا المثال القيمة       

HP35S ما تزال ضمن طريقة ALGعند اإلنطالق . 

 :الشرح :شاشة العرض : المستعملةالمفاتيح

G      فقـطمن شأن الضغط علـى 

، ال يتم وضـع أيA…Zتشغيل النمط   

 .1أمر على السطر /تعليمة

 لما فيه وضع متغير ما ضمن عبارة حسابية موجـودة  Recallستعمال عملية اإلستعادة مكان إ بإ، ALG ضمن طريقة 

 .  من المثال السابق1,75 تساوي  G مع ، G×2‐15 أننا نريد تقييمإفترض ب. األمر/على سطر التعليمة

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

Ã ¸
G

 

 

 .G لما فيه إستعادة قيمة RPNسوف نتابع اآلن وننتقل الى طريقة 
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 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

9 (  .RPNيقة االنتقال الى طر(

-
، تقــوم RPNضــمن طريقــة 

 ضـمن سـطراألمـر /بوضع التعليمة 

 .تحرير النص

G ال حاجة للضغط على. 

 

 رؤية متغير ما /معاينة

. x بعرض قيمة ما على شاشة العرض من دون إعادة هذه القيمة الى السجل               ) (VIEW األمر/تقوم التعليمة 

تّـسع ضـمن شاشـة       من أرقام عديدة ال ت     في حال كان العدد مؤلفاً    . القيمة=  على الشكل المتغير     تكون شاشة العرض  

الخاص  VIEWعرض  لما فيه إلغاء    . والغير معروضة   الناقصة  لرؤية األرقام  Ö  أو Õ  إستعمل ،العرض

نما هي مفيدة فـي أي       في البرمجة إ   األحيان معظم   VIEW األمر/ستعمل التعليمة تُ.    أو   إضغط على  بالشاشة،

 .وقت تريد فيه رؤية قيمة متغير ما دون التأثير على المكدس

 MEMكتالوج /إستعمال جدول

لدى شاشة العـرض الخاصـه      .  كمية الذاكرة المتوفرة   حول معلومات   )MEMORY) uكتالوج  /يؤمن جدول 

 :بالجدول الشكل التالي 

مية المـستعملة للمتغيـرات الغيـر        الك nnn  للذاكرة المتوفرة و    Bytes اتتي عدد البا  mm,mmm ل كل من  شكّحيث ت 

 .مباشرة

 . 14 راجع الفصل ،مباشرة  المتغيرات الغيرحول لمزيد من المعلومات 

  VARكتالوج /جدول

لفـة عـن    خزين قيمة مخت  إذا قمت بت  . قيمة الصفر على   ،بشكل مبدئي ، و  Z الى   Aتحتوي كل المتغيرات المباشرة من      

) VAR يمكن رؤية قيمة هذا المتغير ضمن جدول ،الصفر في أي متغير مباشر u ( )). 
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  :مثال

 مـن حـالل   رى هـذة المتغيـرات      ومن ثم سن  . E في   5 و   D في   C، 4 في   3قوم بتخزين كل من      سن ،في هذا المثال  

 .  RPN هذا المثال طريقة يستعمل. تصفيتهم أيضاً/ ونقوم بمحيهم VARكتالوج /جدول

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

º (
)

 .تصفية كل المتغيرات المباشرة/محو

º C

º D

º E

 وD فـي    C  ،4 في   3تخزين كل من    

 .E في 5

u ( )
������

  . VARكتالوج /الدخول الى جدول

 

اإلنتقـال خـالل    هي عاملة لما فيه مساعدتك علـى   × و Ø ن المفاتيح  أ تشير إلى    و  الحظ بان المؤشرات  

  و   لن يكون عندها أي من المؤشـرات       ، في حال كانت طريقة عرض الكسور عاملة       ومع ذلك، . الكتالوج/الجدول

 الـذي    هذا انعود الى مثالن  . الكتالوج/الّ فقط في حال وجود متغير واحد ضمن الجدول        لين لما فيه الداللة على الدقة إ      عام

ن كيف تتمكتالوج / عملية اإلنتقال ضمن جدوليبيVAR  . 

Øـرالجدولة نزوالً للوصول الى المتغي

المباشر التالي وقيمته مختلفـة عـن

 .D=4: الصفر

Øالجدولة نزوالً مـرة أخـرى لرؤيـة

E=5 . 

 

فية قيمة ما وجعلهـا  تص/هن لك كيف تقوم بمحو لنقم بتوسيع هذا المثال لنبر، VARكتالوج /عند وجودنا ضمن جدول

 .  Eسوف نقوم بإزالة . بطريقة فعالةإزالة القيمة الحالية و تساوي الصفر،

º   لم تعدE     موجودة ضمن جدول VAR

المتغير. بما ان قيمتها تساوي الصفر    

 .، كما هو ظاهرCالتالي 

 .  الى المكدسCلفترض اآلن بأنك ترتد نسخ قيمة 

x الـى الـسجل      C=3يتم نسخ قيمة    

E=5عبـر تحديـد      ( 5وينتقل العدد   

 .yالى السجل ) سابقاً 



 

  6 -3البيانات ضمن المتغيرات   /تخزين المعطيات

 

طريقـة بديلـة لمـا فيـه        هناك  .    أو   إ ضغط على أي من     ، وقت كان   في أي  VARكتالوج  /لمغادرة جدول 

كل المتغيرات المباشرة عبـر     تصفية  / يمكنك محو  ،أخيراً. هي ببساطة تخزين قيمة الصفر فيه     وتصفية متغير ما    /محو

º الضغط على  (  محاولة  ، من شأن  القيمة صفر تحمل  ت كل المتغيرات المباشرة     ن في حال كا   .(

“ عرض رسالة الخطأ  VARكتالوج /الدخول الى جدول       ”. 

  بإ مكانـك إسـتعمال     ،الشاشةعرضها كاملة على     قيمة متغير ما على عده أرقام عديدة ال يتّسع           في حال كانت تحتوي   

Õو  Öاألرقام الناقصة رؤية ل. 

 . الحساب بواسطة المتغيرات المخزنة

 القيام بالعمليات الحسابية بواسطة العـدد المخـرن         ةسترجاع الحسابي اإل/واإلستعادةتسمح لك كل من عمليات التخزين       

 وعدد مـن المتغيـر      xة الحسابية عدد واحد من السجل        تستعمل العملي  .ضمن متغير ما دون إستعادة العدد الى المكدس       

 . الذي تم تحديده

 عملية التخزين الحسابي 

 لمـا     أو ،  ،  ،  تستعمل عملية التخزين الحسابي كل من

ال يؤثر على    و Xل القيمة الموجودة في السجل      استعم يقوم بإ  .فيه القيام بالحساب ضمن المتغير عينه وتخزين النتيجة فيه        

 المكدس 

       x  {+ ,–,× ,÷} القيمة السابقة للمتغير= قيمة المتغير الجديدة 

).  علـى الـشاشة      X ) 3 بالعدد الموجود في السجل      A(15) لنفترض بأنك تريد تخفيض القيمة في        ،على سبيل المثال  

 .عرض على الشاشة ال3بينما ما يزال العدد ،  A=12االن   تساوي. ضغط علىإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

�



 

  7 -3   البيانات ضمن المتغيرات/تخزين المعطيات

 

A 15  A 12 

     

 3‐15: نتيجة

 .A‐x أي 

T t  T t  

Z z  Z z  

Y y  Y y  

X 3 A X 3  

 

 سترجاع الحسابي اإل/عملية اإلستعادة

 لما فيه القيـام       أو ،  ،  ،    رجاع الحسابي كل من   ستاإل/تستعمل عملية اإلستعادة  

 Xيتأثر فقط السجل    . ستعادته وبترك النتيجة على شاشة العرض     العدد الذي تمت إ    عبر إستعمال    Xبالحساب في السجل    

 بالنتيجـة   Xستبدال القيمة الموجودة فـي الـسجل         ضمن المتغير على حالها ويتم إ      تبقى القيمة الموجودة  . بهذه العملية 

 .المحتسبة

 .  المتغير  {+ ,–,× ,÷}  السابقةxقيمة =  الجديدة xقيمة 

الموجـودة فـي    بالقيمة  )  على الشاشة    X ) 3 لنفترض بانك تريد أن تقسم العدد الموجود من السجل           ،المثالعلى سبيل   

A(12) .تساوي اآلن    . ضغط على إ x=0,25،       موجـوداً فـي      12 بينما ما يزال العـدد A .    تـوفّر عمليـة

والتـي تـشكّل   ) تعليمة واحدة(  عبر إستعمال: كمية الذاكرة ضمن البرامج  من    الحسابي سترجاعاإل/االستعادة

 ).تعلميمتين إثنتين ( A  نصف كمية الذاكرة المستعملة من قبل

A 12  A 12 

     

 

T t  T t  

Z z  Z z  

Y y  Y y 

X 3 A X 0.25 

ــة  21÷3: نتيج

 . x÷ 12أي 

 

 

 

 

 

�



 

  8 -3البيانات ضمن المتغيرات   /تخزين المعطيات

 

  :مثال

 على كل من    1مل عملية التخزين الحسابي إلضافة العدد       إستع. 3و  2 ،1 تحتوي على القيم      F، و   D  ،E  إفترض بان المتغيرات  

 . هذه المتغيرات

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

D
E
F

.تخزين القيمة المفترضة داخل المتغير

D
E

F

، وD  ،E الى كل مـن      1إضافة العدد   

F .  

D عرض قيمةDالحالية على الشاشة  . 

E 

F 

تصفية شاشة العرض الخاصـة/محو

 مجـدداXًعرض السجل   . VIEWبـ  

 . على الشاشة

 

 بـ  هضرب إ،D على 3لعدد أقسم ا.  من المثال السابق4 و3 ،2تحتوي على القيم   F، و F D ،Eإفترض بان المتغيرات 

E بو إضافة قمF النتيجة على . 

 :الشرح :شاشة العرض:المفاتيح المستعملة

D3  إحتساب ÷ D. 

E3 ÷ D × E.
F3 ÷ D × E + F.

 

  مع أي متغير xتبادل 

لـيس  . غيـر بالمحتوى التابع ألي مت)  المعروض على الشاشة  Xسجل  ( x تبادل محتوى   يسمح لك المفتاح

 . T أو ،Y، Z  لتنفيذ هذه العملية أي تأثير على السجالت

 

 

 

�



 

  9 -3   البيانات ضمن المتغيرات/تخزين المعطيات

 

 :مثال

 :الشرح :شاشة العرض:المفاتيح المستعملة

A
 .A في المتغير 12تخزين 

 . على الشاشةxعرض -

A تبادل محتويات السجلX روالمتغي A.

Aتبادل محتويات السجل X روالمتغي A.

 

A 12  A 3 

     

 

T t  T t  

Z z  Z z  

Y y  Y y 

X 3 A X 12 
 

 

  "J" و  " I " المتغيرات

مع أنهم يقومون بتخزين القيم على غـرار المتغيـرات      . J و   Iالمتغيرات  : يرين يمكنك الوصول مباشرة اليهم     متغ هناك

 مـع متغيـرات     ، إستعمالهم للداللة على متغيـرات أخـرى        إمكانية  وهي ال ميزة خاصة إ   J و   I لدى كل من     ،االخرى

موجودة ) J( بينما  على المفتاح) I(يمكن إ يجاد ). J(و  ) I(أوامر / وذلك عبر إستعمال تعليمات  ،االحصاءات ضمناً 

  نـوان  والـذي تـم شـرحه تحـت ع         ،التعيين الغيـر مباشـر    / التحديد  هذه، طريقة برمجة تدعى  .   على المفتاح 

 . 14 في الفصل االسماء/لغير مباشر للمتغيرات والبطاقاتالتعيين ا/التحديد"

 

 

 

 

 

 





 

  1 -4   ل األعداد الحقيقيةدوا

4 

 ة  الحقيقياألعداددوال 

 متضمناً بعض الـدوال     ، الحقيقية األعداديغطّي هذا الفصل معظم دوال اآللة الحاسبة التي تقوم بالعمليات الحسابية على             

تحديد هذه الدوال ضمن مجموعات على      /يتم تعيين ).  دالة القيمة المطلقة   ،ABSثال  م(الرقمية التي إستعملت في البرامج      

 : الشكل التالي 

 .الدوال األسية واللوغاريتمية 

 .الحسابيةخارج القسمة والمتبقي من عملية القسمة  

 )  و (الدليل /دوال األس 

 .الدوال المثلثية 

 .Hyperbolicالدوال الزائدية المقطع  

 .بة المئويةدوال النس 

 .الثوابت في الفزياء 

 .، الزوايا والوحداتإلحداثياتدوال التحويل لكل من ا 

 .األرجحية/دوال اإلحتماالت 

 .)األعدادتبديل /دوال تعديل (األعدادأقسام /أجزاء 

 

يجـاد  إ(أما العمليات الرقمية األكثـر تقـدماً        . 2 و   1تم شرح دوال الحساب والعمليات الحسابية في كل من الفصول           

سـيتّم شـرحها فـي      )  واالحـصاءات  ،قاعدة العد / عمليات تحويل أساس   ، المركبة األعداد ، العمليات التكاملية  الجذور،

 .  RPNإطار / موجودة ضمن طريقة HP 35sن ضمن هذا الفصل بأمثلة تفترض األ. الفصول الالحقة

 

 الدوال األسية واللوغاريتمية 

  ال حاجة للضغط على –قم بتنفيذ الدالة  ثم ،ضع العدد على شاشة العرض
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  2 -4   دوال األعداد الحقيقية

:إلحتساب  :إضغط على 

  ) eقاعدة /أساس(العادي /اللوغاريتم الطبيعي

  ) 10قاعدة /أساس(اللوغاريتم المشترك 

  العادية /المعادلة األسية الطبيعية

  ) عكس اللوغاريتم/نقيض(المعادلة األسية المشتركة 

 

 مة والمتبقّي من عملية القسمة الحسابية خارج القس

)بإمكانك إستعمال    ) و   (  خـارج القـسمة       كـل مـن     لما فيه إنتاج   (

 .  مباشرة بعد إجراء القسمة لعددين صحيحينةد صحيحاعدأوالمتبقي من عملية القسمة ك

 .أدخل العدد الصحيح االول .1

  . لفصل العدد األول عن الثانيإضغط على  .2

 ) تضغط على  ال(دخل العدد الثاني أ .3

  .الوظيفة/إضغط على المفتاح الدالة .4

 

 :مثال

 .  على الشاشة9 ÷ 58لما فيه عرض خارج القسمة والمتبقّي من عملية القسمة للعدد 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

( )
 .عرض خارج القسمة على الشاشة

( )
عرض المتبقّي من عمليـة القـسمة

 . على الشاشة

 

 الدليل /دوال األس

x أدخل ،x) القدرة( تم رفعه على الدليل y فيه إحتساب عدد ا ولم،RPNطريقة /ضمن إطار   y،   ثم إضـغط 

 .) إيجابي المنحىxن يكون ، يجب أy<0ولقيمة .  أي عددxيكون يمكن أن  ،y>0لقيمة  (.على 

 

 

�

�



 

  3 -4   ل األعداد الحقيقيةدوا

:حتسابإل :إضغط على  : النتيجة   

152 º  

106   

54  

2–1.4   

(–1.4)3   

 

 x قـم بإدخـال   ،)y من xthالجذر  (yلعدد ما    x ولما فيه إحتساب جذر ،RPNضمن إطار طريقة   y  ،  ثـم

 . صحيحاًعدداً  xن يكون  يجب أ،y<0  لقيمة.إضغط على 

:إلحتساب :إضغط على  : النتيجة   

196   
3 125−  

 
4 625  

 
4.1 37893.−  

 
 

 علم المثلّثات 

  πإدخال 

 . X السجل داخل π األولى من 12رقام  لما فيه وضع األ على إضغط 

وظيفـة ترجـع   / هي دالة وألن )  حالياًشاشة على تصميم شكل العرض المعتمديعتمد الرقم المعروض في ال(

 .ال حاجة للضغط على ,  الى المكدسπعدداً تقريبي من 

 .  هو عدد متجاوز الحدπ بما ان ،بشكل دقيق πالحظ بأن اآللة الحاسبة ال تستطيع تقديم 
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 تحديد نط القياس الزاوي/ضبط

يقوم هذا   ال. لدوال المثلثية ايا المستعملة ضمن ا    للزو إعتبارها/من شأن النمط الزاوي تحديد أي وحدة قياس يتم إتخاذها         

 ). صلالحقاً في هذا الف" دوال التحويل " راجع  ( الموجودة أصالًاألعدادالنمط بتحويل 

 π radians = 400 grads 2 =درجة  360

 عرض الئحة خيارات على الشاشة والتي مـن خاللهـا            سيتم 9 إضغط على    ،تحديد النمط الزاوي  /لما فيه ضبط  

 :نتقاء خيار مايمكنك إ

رالمؤشّ الشرح   الخيار  

تحديد نمط قياس الدرجة، والذي يستعمل الدرجات        

 للـدرجات   hexagesimalالعشرية بدل النظـام     

 )درجات، دقائق، ثواني(

none 

 radian RADتحديد النمط  

 gradient GRADتحديد النمط  

  

 الدوال المثلثية  

 : على شاشة العرضxمع وجود 

:إلحتساب : إضغط على   

  .x. Sine of x جيب

   .x. Cosine of x تمام جيب

  .x. Tangent of x مماس/ظّل

   .x. Arc sine of x قوس جيب

   .x. Arc cosine of x قوس تمام جيب

   .x. Arc tangent of x مماس قوس/ظّل

 

ة ظ ح ال  م

 

 بواسطة  تماماً πالكبير جداً   /عبير عن العمليات الحسابية مع العدد األصم      ال يمكن الت  
ويمكن مالحظة ذالك بوضوح في     .  رقماً 15دقة اآللة الحاسبة الداخلية والمؤلفّة من       

 المحتسبة ال تساوي الصفر إنمـا πعلى سبيل المثال، إن قيمة جيب       . علم المثلثات 

 . قريب جداً من قيمة الصفر ، والذي يشكّل عدد 13–10 × 2.0676–

 

 

�



 

  5 -4   ل األعداد الحقيقيةدوا

 : مثال 

 ). أربعة أرقام مهمةحتى ( متعادالن °128.57 تمام جيب وπ radians(5/7)  تمام جيبتقديم البرهان بان كل من قم ب

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

9 ( RAD، يظهر مؤشر    Radiansتحديد النمط    (

 .على الشاشة

 . حسب الشكل العشري5/7دد الع 

 .π(5/7)تمام   جيب     
9 ( ال وجود ( الدرجات اإلنتقال الى نمط قياس    (

 ).للمؤشر

 
 والذي يعادل°128.57تمام     إحتساب جيب 

 . π(5/7)تمام   جيب

 

 : لبرمجة تتعلّق بامالحظة 

 : غالباً ما تظهر على الشكل التاليθل دوال مثلثية معكوسة لما فيه تحديد الزاوية معادالت الرياضيات التي تستعم

θ = arctan (y/x). 
 

    :  غير محددة مما ينتج الخطأy/xتكون   x = 0في حال كانت 

 

 

 

 

 

 

 

ع طة المقالدوال الزائديHyperbolic  



 

  6 -4   دوال األعداد الحقيقية

 : على الشاشة العرض xمع وجود 

:إلحتساب   :إضغط على 

   .Hyperbolic sine of x (SINH) . الزائدي المقطعx جيب

   .Hyperbolic cosine of x (COSH) . الزائدي المقطعx تمام جيب

   .Hyperbolic tangent of x (TANH) . الزائدي المقطعx مماس/ظّل

   .Hyperbolic arc sine of x (ASINH) . الزائدي المقطعx قوس جيب

   .Hyperbolic arc cosine of x (ACOSH) . الزائدي المقطعx قوس تمام جيب

   .Hyperbolic arc tangent of x (ATANH) . الزائدي المقطعx مماس قوس/ظّل

 

 دوال النسبة المئوية 

عنـدما  ) Yفي الـسجل    (ألساسي  ألنها تحافظ على قيمة العدد ا     )  و   مقارنه مع   (دوال النسبة المئوية هي مميزة      

بامكانك القيام بعمليات حسابية الحقة عبر إستعمال كل مـن          ). Xعملية إحتساب النسبة المئوية في السجل       ترجع نتيجة   

 . العدد األساسي والنتيجة دون إعادة إدخال العدد األساسي

:إلحتساب : إضغط على   

x %من y. y  x  

   x  .)y≠ 0 ( y  xألى  yالتبدل بالنسبة المئوية من 

 : مثال

 . $15,76وإجمالي الكلفة لصنف قيمته على المبيعات  % 6قم بإيجاد نسبة الضريبة 

 .تتم عملية تدوير الكلفة بما يالئم شكل العرض على الشاشة وذلك حتى  كتصميمFIX 2إستعمل 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

8 (  .ض على موضعين عشريينتدوير العر(

 
 .ضربية % 6إحتساب 

 %6+ الـسعر األساسـي     (إجمالي الكلفـة    

 ). ضريبة
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  7 -4   ل األعداد الحقيقيةدوا

ما هو التبدل بالنـسبة المئويـة بـين         . $16,12ته السنة الماضية    فكانت كل $ 15,76الصنف ذات القيمة    إفترض بان   

 ثمن السنة الماضيه وهذه السنة؟/رسع

 :الشرح :شاشة العرض :لمفاتيح المستعملةا

 

 
% 2,2إنخفض الثمن هذة السنة 

 .تقريباً عن السنة الماضية

8 ( )
 

 . FIX 4إستعادة نمط العرض 

 

 مالحظة

 

 يؤثر الترتيب على    .CHG%إن ترتيب العددين مهم جداً لدالة       : مالحظة  

 .إعتبار التبدل في النسبة المئوية إيجابية أو سلبية المنحى
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 الثوابت في الفيزياء 

يـة   لرؤ  بمأمكانـك الـضغط علـى   . CONSTفيزيائية ضمن ألئحة الخيارات الثوابت ال  من41يوجد 

  .االصناف التالية

 CONSTالئحة خيارات 

 يمةالق الشرح  األصناف
 Speed of light in vacuum 299792458 m s–1 .سرعة الضوء في الفراغ

 Standard acceleration of gravity 9.80665 m s–2 .التسارع المعياري للجاذبية

 Newtonian constant of gravitation 6.673×10 –11 m3 kg– 1s–2 .ثابت نيوتوني للجاذبية

 Molar volume of ideal gas 0.022413996 m3 mol–1 .لمثاليالحجم الذري للغاز ا

 Avogadro constant 6.02214199×10 23 mol–1 عدد آفوغاورو الثابت

 Rydberg constant 10973731.5685 m–1 عدد ريدبرغ الثابت∞

 Elementary charge 1.602176462×10–19 C .الشحنة االولية االبتدائية 

 Electron mass 9.10938188×10–31 kg .اللكترونوزن ا

 Proton mass 1.67262158×10–27 kg .وزن البروتون

 Neutron mass 1.67492716×10–27 kg.وزن النيوترون
 Muon . Muon mass 1.88353109×10–28 kgوزن 

 Boltzmann constant 1.3806503×10–23 J K–1 عدد بولدزمن الثابت 

 Planck constant 6.62606876×10–34 J s عدد بالنك الثابت 

 pi. Planck constant over 2 pi 1.054571596×10–34 J s 2عدد بالنك الثابت على 

 Magnetic flux quantum 2.067833636×10–15 Wb .الحقل المغناطيسي الكمي

 Bohr radius 5.291772083×10–11 m .شعاع بوهر

εالثابت الكهربائي. Electric constant 8.854187817×10–12 F m–1 

 Molar gas constant 8.314472 J mol–1 k–1 .ثابت الغاز الذري 

 Faraday constant 96485.3415 C mol–1 .عدد فراداي الثابت 

 Atomic mass constant 1.66053873×10–27 kg.الثابت الذري
 Magnetic constant 1.2566370614×10–6 NA–2 .الثابت المغناطيسي

Bohr magneton 9.27400899×10–24 J T–1 
Nuclear magneton 5.05078317×10–27 J T–1 

 Proton magnetic moment 1.410606633×10–26 J T–1 عزم البروتون المغناطيس
Electron magnetic moment –9.28476362×10–24 J T–1 
Neutron magnetic moment –9.662364×10–27 J T–1 
Muon magnetic moment –4.49044813×10–26 J T–1 
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 يمةالق الشرح  األصناف

Classical electron radius 2.817940285×10–15 m 
Characteristic impendence of 
vacuum 

376.730313461 Ω 

λCompton wavelength 2.426310215×10–12 m 
λNeutron Compton wavelength 1.319590898×10–15 m 
λ   Proton Compton wavelength 1.321409847×10–15 m 

α  Fine structure constant 7.297352533×10–3 
σ  Stefan–Boltzmann constant 5.6704×10–8 W m–2 K–4 

  Celsius temperature 273.15 

  Standard atmosphere 101325 Pa 

γ   Proton gyromagnetic ratio 267522212 s–1T–1 

  First radiation constant 374177107×10–16 W m2 
  Second radiation constant 0.014387752 m K 

Conductance quantum 7.748091696×10–5 S 
The base number of natural 
logarithm(natural constant) 

2.71828182846 

 :المراجع

 

Peter J.Mohr and Barry N.Taylor, CODATA Recommended Values of the  

Fundamental Physical Constants: 1998, Journal of Physical and Chemical 
Reference  

Data,Vol.28, No.6,1999 and Reviews of Modern Physics,Vol.72, No.2, 2000. 

 

 : لما فيه إدخال عدد ثابت ما  

 . في المكان الذي تريد فيه ادخال الثابتCursorضع الدالة المنزلقة  .1

 .الئحة خيارات الثوابت الفيزيائية لعرض  إضغط على  .2

 كل صـفحة  الية، للوصول الى الصفحة الت غط على أو إض (Ø×ÖÕإضغط على كل من  .3

  ثـم إضـغط علـى        تى يتم تسطير الثابت الذي تريده،      لإلنتقال عبر الئحة الخيارات وذلك ح      ،)على حدة 

 . إلدخال الثابت

دالت لعبارات الحسابية، معا   عند إستعمالها ضمن كل من ا      ثوابت عبر أسمائها بدل قيمها،    الحظ بانه يجب اإلشارة الى ال     

 .الرياضيات والبرامج
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 دوال التحويل 

 : يمكنك القيام بالتحويل بين .  أربعة طرق من عمليات التحويل HP 35sتعتمد 

 .األشكال المتعامدة والقطبية التابعة لألعداد المركبة 

 . الزاوية لقياس gradients و ،radiansالدرجات،  

 ).ودرجات الزوايا(لوقت  الخاصة باhexagesimalاالشكال العشرية و  

 .)، الخcm/in ،kg/lb(العديد من الوحدات المعتمدة  

 

مـن   Shiftيقوم القسم الناقل .  فإن كل عملية تحويل مرتبطة مع مفتاح معين   عمليات تحويل المتعامد والقطبي،    بإستثناء

 باللون االزرق وعلى المفتاح     Shiftلناقل  باللون االصفر لجهة الشمال بالتحويل بطريقة معينّة بينما يقوم القسم ا          المفتاح  

 يفترض بان يتم قياس العدد الذي تقوم بإدخاله بواسطة          ولكل عملية تحويل من هذ النوع،     . عينه بالتحويل بطريقة أخرى   

راض العدد الـذي  ت، يتم إف  الى درجات فهرنهايت    عدد ما  لتحويل  عند إستعمال    ،على سبيل المثال  . الوحدة المقابلة 

، ALGضمن طريقة   . RPNمثلة في هذا الفصل طريقة      تستعمل األ . قياسها بالدرجات المئوية    حرارة تم    ه على أنه  تدخل

 .  ثم العدد المراد تحويلهأدخل الدالة أوالً

 القطبي /عمليات التحويل المتعامد

 الوحـدات   θتستعمل الزاوية   . رسم كما هو مبين في ال     )x,y( واالحداثيات المتعامدة    )r,θ(يتم قياس االحداثيات القطبية     

 π و   π– بـين    ،180º و   180º‐ المحتـسبة بـين      θتتراوح نتيجـة    . التي تم تحديدها بواسطة النمط الزاوي المعتمد      

radians 200 و-200 أو بين grads. 
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 : للتحويل بين اإلحداثيات المتعامدة والقطبية 

 يمكنك إدخال عدد مركـب ضـمن أي         .اإلطار المحدد / المركبة على الطريقة   األعدادالشكل المتبع لتمثيل    /يعتمد النمط 

ليك بعض الخطـوات المطلوبـة      إ. ل المحدد عبر الطريقة المتبعة     يتم تحويل العدد الى الشك     ،وعند اإلدخال . شكل/نمط

 : نمط عدد ما مركب /لتحديد شكل

)  ثم إختر إما 8إضغط على  .1 ) و أ  ( ضمن . (RPN ضمن طريقة  (

 ) ) بامكانك أيضاً إختيار , ALGطريقة 

 x 6 y, x(أدخل قيمة االحداثيات المطلوبة  .2  y 6  أو r  ? a( 

  إضغط على  .3

 

 .  عملية تحويل القطبي الى المعامد:مثال

 الـوتر   ، وعلى كل من   للمثلث الموجود على الشمال     y و   xب  الجوان  قم بإيجاد   ذات الزوايا القائمة،   التالية في المثلثات 

 .  للمثلث الموجود على اليمينθ والزاوية rالمثلث 

 y10

30o

x

r
4

3

θ

 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

9 ( )
8

( )

طريقـة الـدرجات/تحديد إطار 
 .واإلحداثيات المركبة

xiyالـى   ) قطبي (rθaتحويل  ?
 ).متعامد(
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8  
( ) 

θ طريقة اإلحـداثيات/تحديد إطار
 .المركبة

 6  θ  تحويلxiy) الى  ) متعامدrθa
 ).قطبي(

 

  . عمليات التحويل بواسطة المتّجهات:مثال

 .P.Cقرر المهندس  Bordنه في دائرة  أRC أوم 77,8 تساوي المعاوقة الكهربائية االجمالية ،التالية ohms وأن الفلطية 

 ضمن الدائرة capacitive reactance XC و  Rفما هي قيم كل من المعاوقة .  درجة36,5لفّة عن التيار بما يوازي متخ

 ؟ 

وتخلّف الفلطية يـساوي    ،   rم القطبي  مع معاوقة كهربائية تساوي الحج      البياني للمتجهات كما هو مبين،     إستعمال الرسم 

 y ,Xc وتعطي قيمـة   ohms أوم ،R  x تعطي قيمة ،عندما يتم تحويل القيم الى إحداثيات متعامدة.  بالدرجاتθالزاوية 

 .  ohmsأوم 

R

C

R

Xc

_36.5o

77.8 ohms

θ 

 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

9 ( )
8

( )

طريقة الدرجات /رتحديد إطا

 .واإلحداثيات المركبة

?

 
θ إدخالθ درجات تخلّف ،

 ، إجمالي أوم rالفلطية، إدخال 

ohmsللمعاوقة الكهربائية . 

 أوم R، المعاوقة xإحتساب 

ohms. 

 y ، ohmsإحتساب 

reactance, XC  
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 عمليات تحويل الوقت 

 HPتستطيع  35sوةل العشرياشكاأل/ةمنظ التحويل بين األ  hexagesimalبـاألخص  وهذ مفيـد  . األعداد   فيما يخص

 يتم التعبير عن الزاوية التي جرى       ,في الشكل العشري  و على سبيل المثال،  . اسهما بالدرجات للوقت والزوايا الذين تم قي    

 D.MMSSssالزاوية عينها علـى الـشكل        تمثيليتمhexagesimal     بينما في    ،…D.ddd بالدرجات على الشكل     قياسها

 قـسم   MM  الجزء الكسري من قياس الدرجات،     …ddd،   قسم العدد الصحيح من قياس الدرجات      Dحيث تمثّل كل من     

 . قسم الكسور لعدد الثوانيss قسم العدد الصحيح للثواني و SS العدد الصحيح للدقائق،

 :  الدقائق والثواني ،ساعاتالنمط العشري وال/للتحويل بين الشكل

 .أدخل العدد الذي تريد تحويله .1

 للتحويـل   º5 دقائق وثواني أو إضـغط علـى         درجات،/ للتحويل الى ساعات   إضغط على    .2

 .الشكل العشري/الى النمطمجدداً 
 

 .صيغ الوقت/ عمليات تحويل أشكال:مثال

 . يد تصميم شكل العرض لتحدFIX 6من الساعة ؟ إستعمل   1/7ضمن كم يوجد دقائق وثواني 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

8 (  .FIX 6تحديد تصميم شكل العرض على (

 
. من الساعة على شكل كسور عشرية1/7

 . ثانية34,29 دقائق و 8تعادل  

8 (  . FIX 4شكل إعادة تحديد ال(

 

 عمليات تحويل الزاوية 

,  وعند التحويل الى درجـات      على أنه بالدرجات،   xيتم إفتراض العدد الموجود في سجل       ،   radiansعند التحويل الى    

  .radians على أنه xيتم إفتراض العدد من السجل 

 

 

 

 

�

�
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 :radiansلتحويل زاوية بين الدرجات و 

 مثال

 .π/6 radians درجة إلى 30تحويل زاوية قياسها  سنقوم بفي هذا المثال،

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

-
 .إدخال الزاوية بالدرجات

µ التحويل الىradians. إقرأ النتيجة  

ـ على أنها تقريب عشري ل     0.5236

π/6 . 

 

 عمليات تحويل الوحدات  

 :يل الوحدات على لوحة المفاتيحل لتحو عشرة دوا HP 35sلدى 

kg,  lb,  ºC,  ºF,  cm,  in,  l,  gal,  MILE, KM  

 :النتائج على الشاشة :إضغط على :الى : لتحويل

1 lb kg  )كيلوغرام(  (kilograms) 

1 kg lb  )باوند(  (pounds) 

32 ºF ºC  )درجة مئوية(  (°C) 

100 ºC ºF  ) درجة
 )فهرنهايت

 (°F) 

1 in cm  )سنتيمتر(  (centimeters) 

100 cm in  )إنش(  (inches) 

1 gal l  )ليتر(  (liters) 

1 l gal  )غالونات(  (gallons) 

1 MILE KM < )كيلومترات( (KMS)

1 KM MILE ; �(MILES)� )أميال/ميل( 
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 ة األرجحي/دوال اإلحتماالت

  Factorialالعاملي /المضروب

 إضغط علـى   ،x (0 ≤ x ≤ 253)العاملي لعدد صحيح غبر سلبي والمعروض على الشاشة /لما فيه إحتساب المضروب

 )  الجهة اليمنى المحول عبر الناقل منالمفتاح  (* 

 Gammaغاما 

 بإحتـساب  !x تقوم الدالة  . *  وإضغط على (x – 1)أدخل ، x،   Γ(x) حتساب دالة غاما  لعدد غير صحيحإل 

Γ(x + 1) .  ال يمكن لقيمة xن تكون عدد صحيح سلبي المنحى أ . 

 . االرجحية/االحتماالت

 المؤتلفة /المجموعات التوافقية

 r ثـم  ،x   أوالً،n أدخـل   في وقت مـا، r أخذها  تمnف الترتيبات المحتملة ألصنا/ساب عدد المجموعاتلح

ترتيبـات  يتم إحتـساب    ال  كما   ترتيب ما، / الصنف أكثر من مرة في مجموعة      رد ال يَ  .)فقط أعداد صحيحة غير سلبية   (

 .منفصلةالمختلفة  r عين

 المجموعات التبادلية 

أعداد صـحيحة    (r ثم   ،}  أوالً، n أدخل   ا، في وقت م   r أخذها    تمn ف  ساب عدد الترتيبات المحتملة ألصنا    لح

 .منفصلة المختلفة r عينترتيبات يتم إحتساب  كما  الصنف أكثر من مرة ضمن ترتيب ما،رد ال َي.)فقط غير سلبية

 منشأ العدد /ساساأل

  . على  إضغط ،نتاج العدد العشوائيمنشأ العدد الجديد الخاص بعملية ا/ على أنه األساسxلتخزين العدد في 

 إنتاج العدد العشوائي 

يشكل العدد قسماً من سلـسلة   ( إضغط على ،  x < 1 > 0 المجال/لما فيه إنتاج عدد عشوائي ضمن النطاق

  ،Knuthار الطيفي الخاص بالدكتور يمر عبر اإلختب. لعدد شبه عشوائيدة التوزيع موحغير 

The  Art  of  Computer  Programming,  vol.  2,  Seminumerical  Algorithms,  London:  Addison Wesley, 
1981. 

 

 

 

�
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 إنتاجـه يـصبح      عدد عـشوائي يـتم     كّلو.  أساساً أو منشأ للعدد لما فيه إنتاج عدد عشوائي         RANDOMتستعمل دالة   

. المنشأ عينه /ساس العشوائية عبر البدء باأل    األعدادوبذلك يمكن إعادة سلسلة من      . المنشأ للعدد العشوائي التالي   /ساساأل

من . المنشأ على الصفر  /في حال تم محو الذاكرة، يضبط األساس      . SEEDمنشأ جديد بواسطة دالة     /يمكنك تخزين أساس  

 . المنشأ الخاص بها/ساسر ان يجعل اآللة الحاسبة تنتج األعادل للصفممنشأ العدد ال/ساسشأن األ

  .مؤتلفة للتعداد السكاني/ عمليات توافقية:مثال

فكم توليفة مختلفة من المـوظفين      .  رجال بتشكيل لجنة أمان مؤلفة من ستة أشخاص        10 إمرأة و  14ركة توظّف   تقوم ش 

 هي ممكنة ؟ 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

-
ة صنفين ستأربعة وعشرون فرداً م

 .في كل مرة
 xإجمالي عدد التوليفات الممكنة . 

 لما فيـه إيجـاد      ؟تكون اللجنة مؤلفة فقط من النساء      فما هو اإلحتمال بأن      ، تم إختيار الموظفين بشكل عشوائي     في حال 

 . إقسم عدد التوليفات الخاصة بهذا الحدث على إجمالي عدد التوليفاتاالحتمال لحدث ما،

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

-
 في 6 أربعة عشرة إمرأة مصنفين

 .كل مرة
 x نساء 6عدد التوليفات المؤلفة من 

 .ضمن اللجنة

إعادة إجمالي عدد التوليفات الى 

 .Xالسجل 

القيام بعملية القسمة لعدد التوليفات

النسائية على إجمالي التوليفات لما

األرجحية بـان/فيه إيجاد اإلحتمال  

احدة مؤلفة كلياً منتكون توليفة و  

 . النساء
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  األعدادأقسام /أجزاء

 .هذه الدول بشكل أساسي في البرمجةستعمل تُ

 الجزء الصحيح /القسم

)  إضغط على ،واستبداله بالصفر xإلزالة قسم الكسور من   ان الجزء الصحيح من العـدد  مثالً، ((

 .)14.0000 هو  14.2300

 . جزء الكسور/قسم

)  إضغط على ،واستبداله بالصفر x من القسم الصحيحزالة إل  من العدد الكسري ان الجزء مثالً، ((

 .)0.2300 هو  14.2300

 القيمة المطلقة 

 المركبـة  األعـداد فيما يتعلّق بكل من  .  إضغط على مطلقة، بقيمته الxإلستبدال العدد الموجود في السجل 

 : التابعة هيوالمتجهات، القيم المطلقه 

1 . النمط/شكلال بحسبعدد مركب rθaهو  r 

2.  النمط/شكلال بحسبعدد مركب xiyهو   
22 yx + 

A هو  [A1,A2,A3, …An]للمتجهات . 3
=

22
2

2
1 nAAA +⋅⋅⋅++  

ة قيمة الحج 

إلستخراج الحجإستعمل ،ة من عدد مركب =.ة  الحج هيالتابعة للعدد المركب : 

 a هي rθaضمن الشكل . 1

 Atan(y/x) هي xiyضمن الشكل . 2 

 قيمة العالمة الحسابية 

) إضغط على   الحسابية، xلما فيه الداللة على عالمة        يـتم ,  سـلبية المنحـى  x إذا كانت قيمة .(

 1.0000   كانت إيجابية المنحى يتم عـرض        ذا، وإ  0.0000 يتم عرض     ، وإذا كانت تساوي الصفر،     1.0000–عرض  

 .على الشاشة

 

 

�

�

�
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 العدد الصحيح االكبر 

 إضـغط علـى     ،صـغر مـن العـدد الـذي تـم تقديمـه            األ  المعادل أو  ،كبر فيه الحصول على العدد الصحيح األ      لما

 ( ).  

 : مثال

 .األعداد أقسام من/جزاءثال عده عمليات التي من شأنها إستخراج أيلخص هذا الم

:إلحتساب :إضغط على  : شاشة العرض   

)   2,47القسم الصحيح من  ) 

)   2,47قسم الكسور من  ) 

    المطلقة 70لقيمة 

)   الحسابية9قيمة عالمة  ) 

العد الصحيح األكبـر والمعـادل أو

 . 5,3 –االصغر من 

 
( ) 

 

)  تقوم الدالة    يتم تمثيل العدد . (تصميم شكل العرض المعتمد داخلياً بحسب عدد األرقام المحدد  لxبتدوير  ( 

 .  ضمن نمط العرض الخاص بالكسورRND سلوك/ للتعرف على تصرف5راجع الفصل ).  رقما12ًـ داخلياً ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
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5 

 الكسور 

، عرف القسم الخاص بالكسور المبادىء واألسس لما فيه القيام بكل من اإلدخال، العرض علـى الـشاشة                  1في الفصل   

اليك مراجعـة   . يقدم هذا الفصل المزيد من المعلومات فيما يخص هذه المواضيع         . والعمليات الحسابية بواسطة الكسور   

 : على الشاشةقصيرة لكل من عمليات إدخال وعرض الكسور 

ة بين كل من الرقم الذي      ط ومر تلخممرة بعد القسم الصحيح من العدد ال       :  لكسور، إضغط مرتين على   إلدخال ا  

 لما فيه إدخـال . قسم الكسور من العدد فيما يتعلّق ب  مقام الكسر   / مخرج صورة العدد والرقم الذي يشكّل    / البسط يشكّل

ــى،3/8 2 ــال  إضــغط عل ــى5/8   وإلدخ ــا عل ــى  إضــغط إم   أو عل
. 

 تعود  ، عندما يكون نمط عرض الكسور غير عامل       . لتشغيل وإيقاف نمط عرض الكسور، إضغط على       

مـن  . تصميم الشكل الذي تم تحديده عبر الئحة الخيارات الخاصة بالعرض على الـشاشة            /شاشة العرض الى نمط   

 كـان   رض الكسور في حـال     نمط ع  إيقافق  عرض آخر عبر الئحة الخيارات هذه،      شكل/شأن عملية إختيار نمط   

 . عامالً

 اي ستتم مناقـشته   ، والت RDN بإستثناء ما يخص      -  العشرية األعدادبالطريقة عينها مع الكسور كما      تعمل الدوال    

 . الحقاً في هذا الفصل

 .ال إذا تمت االشارة اليه بشكل مختلف إRPNإطار / في هذا الفصل طريقة جميع االمثلةتستعمل

 

 إدخال الكسور 

حيـث  ( ويـشمل ذلـك الكـسور الفائـضة        -بإمكانك إدخال أي عدد تقريباً على شكل كسور من على لوحة المفاتيح             

 .)مقام الكسر/صورة العدد أكبر من مخرج/البسط

 :مثال

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 .تشغيل نمط العرض الخاص بالكسور  
 .كل كسور، والمبين على ش1,5إدخال   
 .3/4 1إدخال   

 في شاشة العرض على شكل عدد  xعرض   

 .عشري
 .  في شاشة العرض على شكل كسورxعرض    
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بشكل عرضي بتبديل نمط  شكل عرض الكسور علـى          وربما تكون قد قمت      اذا لم تحصل على النتائج عينها كالمثال،      

 ").   العرض الخاص بالكسور الحقاً في هذا الفصل تبديل" راجع (. الشاشة

 . سور الصحيحة والغير صحيحةدخال الكر لعمليات إشمل الموضوع التالي على أمثلة أكثي

 الكسور في شاشة العرض 

ها على  ثم يتم عرض، داخلياً بمثابة أعداد عشرية  األعداد تقييم   إطار عرض عرض الكسور على الشاشة، يتم      /ضمن نمط 

ـ تجاه عدم الد  ة الى إ   تشير مؤشرات الدقّ   ، باالضافة الى ذلك   .والمسموح بها ستعمال الكسور االكثر دقّة     شاشة عبر إ  ال ة قّ

  -  لهذه الحالـة   اتستثناءل معظم سجالت االحصاءات إ    تشكّ( . عدداً 12للكسور مقارنة مع القيمة الداخلية والمؤلفة من        

 .)عداد عشريةفهي تعرض دائماً على شكل أ

  العرض على الشاشة أسس/اعدقو

 تعرض اآللة الحاسبة    ،االولية/ضمن حالتها المبدئية  . دخالهاراها مختلفة عن تلك التي تقوم بإ      من الممكن ان تكون التي ت     

الحقاً ضـمن هـذا     " تبديل العرض الخاص بالكسور      "  راجع لما فيه تبديل القواعد،   ( .عدد كسري وفقاً للقواعد التالية    

 ). الفصل

 .)مقام الكسر/صورة العدد أصغر من مخرج/البسط( ذا دعت الحاجة، كسور حقيقية وإالعدد جزء صحيح،لدى  

 .4095مقام الكسر /ال يتعدى مخرج 

 . مكانور بقدر اإلتجرى عملية تخفيض الكس 

 

 :أمثلة 

، يتم أيضاً عـرض القـيم       ا فيه المقارنة  م ول .ا والنتائج المعروضة على الشاشة    هذه االمثلة هي عن القيم التي تم إدخاله       

 .  على العمود االخير الحقاً  و  المؤشراتكل من يتم شرح .  رقما12ًالداخلية والمؤلفة من 
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  الكسور المعروضة القيمة الداخلية القيمة التي تم إدخالها

2 3/8 2.37500000000   

14 15/32 14.4687500000   

54/12 4.50000000000   

6 18/5 9.60000000000   

34/12 2.83333333333   

15/8192 0.00183105469   

12345678 12345/3 12349793.0000 

16 3/16384 16.0001831055 

 

 مؤشرات الدقة 

تقوم اآللـة  . لى الجهة اليمنى من شاشة العرض ع   و  يتم عرض الدقّة للكسور على الشاشة بواسطة المؤشرات

 : قيمة الكسور المعروضة على الشاشة رقماً ب12الجزء الكسري للعدد الداخلي والمؤلف من قيمة الحاسبة بمقارنة 

 رقماً توازي بالتمـام قيمـة       12الكسري للقيمة الداخلية المؤلفة من       ، فأن الجزء   مضاء  أي مؤشر  في حال لم يكن    

 . روضة على الشاشةالكسور المع

 مـن الكـسور      رقماً أصـغر قلـيالً     12 المؤلفة من    ، يكون الجزء الكسري للقيمة الداخلية      عامالً  في حال كان   

 صـورة العـدد   / البـسط  من% 0.5صورة العدد الصحيحة ليست أقل من       / قيمة البسط  - المعروضة على الشاشة  

 . المعروض على الشاشة

 مـن الكـسور      رقمـاً أكبـر قلـيالً      12 المؤلفة من     الكسري للقيمة الداخلية   يكون الجزء ،   عامالً  انفي حال ك   

 صـورة العـدد   / البـسط  من% 0.5 من    ليست أكبر  صورة العدد الصحيحة  / قيمة البسط  - المعروضة على الشاشة  

 .المعروض على الشاشة

ـ ن ال  يعني أ   -  على الشاشة بالقيم المجاورة    ةر المعروض وة الكس ير الرسم البياني التالي على عالق     يش صـورة  /سطب

 ".أصغر قليال" صورة العدد /البسط أن  وتعنيكما  ،من البسط المعروض" " كبر قليالأ"  هي العدد الصحيحة

0  7/16

6
16/

0  7/16 0  7/16

(0.40625)

6.5
16/ 7

16/ 7.5
16/ 8

16/
(0.43750) (0.46875) 
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اص تبديل العرض الخ  " راجع  ( .طريقة عرض الكسور على الشاشة    ل التابعة بتغيير القواعد    هذا مهم جداً في حال قمت     

مقـام  / بمثابـة مخـرج    5ن يكون لديها العدد     كل الكسور على أ    على سبيال المثال، إذا قمت بإجبار     . )الحقاً" بالكسور  

  على الشكل  2/3 الكسر، عندها يتم عرض  مـن " أكبر بقليـل   " 3.3333/5 ساويكسر المعادل تماماً ي ال ألن 

أكبر بقليل " البسط المعادل تماماً هو /ن صورة العدد أل    على شكل 2/3– وبشكل مشابه يتم عرض.

 . 3من " 

 2 دخالبيل المثال، إذا قمت بإعلى س. أحياناً يظهر مؤشر ما حين ال تتوقع ذلك  بالرغم من    سوف ترى2/3

 12رقـام   مـة ذات األ    للقيمة الداخليـة والقي    تقارن اآللة الحاسبة دائماً الجزء الكسري      .أنك قمت بإدخال العدد الصحيح    

بذلك ال   و – رقماً   12في حال كان للقيمة الداخلية قسم صحيح، فالجزء الكسري منها يحتوى على أقل من               . للكسور فقط 

 .  كلها12رقام تستطيع مساواة كسور ما تستعمل األ

 كسور على الشاشة تغيير العرض الخاص بال/تبديل

ك تبـديل القواعـد     إنما يمكن . لحاسبة بعرض العدد الكسري وفقاً لقواعد معينة      المبدئية، تقوم اآللة ا   /ضمن حالتها األولية  

 : ن تكون الكسور معروضة على الشاشة طبقاً لما تريد أ

 .كسر األقصى الذي سيتم اسستعمالهمقام ال/بإمكانك تحديد مخرج 

 .  تصاميم شكل العرض الثالثةإحدىختيار بإمكانك إ 

 .الية كيف يتم تبديل العرض الخاص بالكسور على الشاشةتظهر لك بضعة من المواضيع الت

 مقام الكسر األقصى / مخرجتحديد

  رفي حال كنت تعتب   . ستناداً الى قيمة مخزنة ضمن اآللة الحاسبة      مقام الكسر إ  /يار مخرج  يتم إخت  ، كسور بأي يتعلّقفيما  

 .قام الكسرم/ عندها القيمة التي تتحكّم بمخرجc تقابل،  a b/c كسور على الشكل

 يـتم تحديـد     -شكل عرض الكـسور     /ستعماله ضمن نمط  ام الكسر األقصى الذي سيتم اس     مق/ مخرج c  تحدد فقط قيمة  

 ).تم مناقشته في الموضوع الالحقت(مقام الكسر ما معين بواسطة الشكل المعتمد للكسور/مخرج
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شـكل  / سيتم تـشغيل نمـط     .  إضغط على  مقام الكسر األقصى، أدخل القيمة ثم     / قيمة مخرج  لما فيه تحديد   

 . 4095ال يمكن للقيمة التي تدخلها أن تتجاوز . عرض الكسور تلقائياً

  . ، إضغط علىX الى السجل c/ إلستعادة قيمة 

  4095 أو قم بإدخال أي قيمة أكبـر مـن            ، إضغط على  4095المبدئية الى   /إلسترجاع القيمة االولية   

 . شكل عرض الكسور تلقائياً/ومجدداً سيتم تشغيل نمط. صىمقام الكسر األق/كمخرج

ال تقوم بتبديل القيمة الموجودة ضـمن       . X القيمة المطلقة للجزء الصحيح من العدد الموجود في سجل           c/ تستعمل الداله 

 . LAST  Xسجل 

 عندها إستعمال كـل      بإمكانك .  ع في شاشة العرض، يظهر المؤشر     س جداً ليت   المعروض طويالً  في حال كان الكسر   

ولرؤية العدد بالـشكل العـشري      . صفحة لرؤية باقي الكسور   الى  صفحة  من   نتقال لما فيه اإل   Õ  و Ö من

  . ستمرار على وبإ إضغط على

 : مثال 

، ومن ثم إظهار الكسور الطويلـة       3025مقام الكسر األقصى على     /يشرح هذا المثال، الخطوات الالزمة لتحديد مخرج      

 .لى شاشة العرضبالنسبة ا

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

مقام الكسر األقصى/تحديد مخرج 

 .3025على 

#
�

الحـظ األرقـام الناقـصة فـي

 .مقام الكسر/مخرج

Õـةاإلنتقال نحو اليمين لرؤية بقي

 . مقام الكسر/مخرج

  

 : مالحظات 

هذه الحالة  في . ومن ثم الضغط على1، يمكنك إدخال عبارة حسابية على السطر   ALGطريقة  /ضمن إطار  .1

 .مقام الكسر األقصى/تحديد مخرجستعمل النتيجة لما فيه يتم تقييم العبارة وت
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 مع وجود القيمـة     c/ ، يمكنك استعمال نتيجة عملية حسابية ما بمثابة الحجة التابعة لدالة          ALGطريقة  /ضمن إطار  .2

ويـستعمل  ، كمـا     على شكل كسور   2القيمة في السطر    عرض   يتم   . ، إضغط ببساطة على   2السطر  على  

 . قصىمقام الكسر األ/ما فيه تحديد مخرجالقسم الصحيح ل

 سيتم عـرض رسـالة      .c/مثابة الحجة التابعة للتعليمة     ال يمكنك إستعمال كل من عدد مركب أو إحدى المتجهات ب           .3

 . على الشاشة "� "الخطأ

 شكل عرض ما للكسور على الشاشة /إختيار تصميم

كثر  الشاشة الكسور األ   تشكل دائماً الكسور المعروضة على    . تصاميم فيما يخص الكسور   /لدى اآللة الحاسبة ثالثة أشكال    

 . التصميم المختار/دقّة ضمن القواعد الخاصة للشكل

 الكسور االكثر دقة  

على سبيل المثال، إذا كنت     . ، ويجري تخفيضها قدر المستطاع    c/ لكسر قد يصل لحد قيمة    مقام ا /لدى الكسور أي مخرج   

 c/ قيمـة ( مقام الكسر ان تكون ممكنة    /أسس للرياضيات بواسطة الكسور، لربما أردت ألي قيمة مخرج        /تدرس مفاهيم 

 . المبدئي للكسور/ساسيالتصميم األ/إنه الشكل . )4095هي 

 قام الكسر م/العوامل التابعة لمخرج 

 على سبيل المثال، إذا كنت .كما ويتم تخفيضها قدر المستطاع،   c/ حد عوامل القيمة  مقام الكسر مساو أل   /للكسور مخرج 

  تقوم بإحتساب اسعار األسهم، لربما تود رؤية كل من    و   وفـي حـال   ، أو.)c 8/ تساوي قيمة(  

 . 12 و 6، 4، 3 ،2مقام الكسر الممكنة /ن قيم المخرج، تكو12 تساوي c/ كانت قيمة

 مقام الكسر الثابت /مخرج 

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل بمقـاييس        . ال يتم تخفيضها   -مقام الكسر   / بمثابة مخرج  c/ تستعمل الكسور دائماً قيمة   

  لوقت، لربما تريد رؤيةا  ) c  60/ تساوي قيمة(  

يكون . 9، و   8،  7المؤشرات  / يتم ترقيم هذه المعينّات    .تصميم الكسور /على شكل  flags مؤشرات/تتحكم ثالثة معينّات  

 : هداف التي تستعمل ألجلها هي كالتالي أما األ.  أو في حالة اإليقاف)تم تحديده(عامالً إما مؤشر/كل معين

=  clear يقـاف اإل و on عامل = set التحديد. قاف العرض الخاص بالكسور    إي  بتشغيل أو  7المؤشر  /يقوم المعين  

 .offغير عامل 

  أو إستعمال عوامل تابعة لقيمةc/ بالتبديل بين إستعمال إما أي قيمة أقل أو تساوي قيمة8المؤشر /يقوم المعين  /c .

  .c/ ستعمال فقط عوامل تابعة لقيمة إ = set التحديدو إستعمال أي قيمة  = clear يقافاإل

 ويقوم بالتبديل بين كل من تخفيض أو عدم تخفـيض            عامالً 8المؤشر  /المعين إذا كان    9المؤشر  /يعمل فقط المعين   

  . ال تخفيض =set التحديدو تخفيض  = clear يقافاإل. الكسور

 علـى ثالثـة      عنـدها  مكانـك الحـصول    بشكل مالئم، بإ   9 و 8المؤشرات  /يقاف كل من المعينّات    أو إ  عندما يتم تحديد  

 :القائمة التالية كما هو وارد في صيغ للكسور/أشكال
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:نمط الكسور هذا/للحصول على شكل  :المؤشرات/قم بتبديل هذه المعينّات  

8 9 

 — إيقاف االكثر دقّة

 إيقاف تحديد مقام الكسر،/العوامل التابعة لمخرج

 تحديد تحديد مقام الكسر الثابت/مخرج

  
تصميم الكسور عبر إستعمال الخطوات المدرجـة       /كل لما فيه تحديد ش    9 و 8المؤشرات  /بإمكانك تبديل كل من المعينّات    

 ).14ها بالتفصيل في الفصل في البرامج، يتم شرح إستعمالباألخص فيدة المؤشرات هي م/ المعينّاتوألن( .هنا

 .المؤشرات/ارات الخاصة بالمعينّات للحصول على ألئحة الخي إضغط على .1

 press مؤشر ما، إضغط على/تحديد معينلما فيه  .2 ( )8المؤشر، مثال / وأدخل الرقم التابع للمعين.  

) إيقاف معين ما، إضغط علىلما فيه  )المؤشر/ وأدخل الرقم التابع للمعين. 

) ، إضغط على  إذا تم تحديد المعين    لرؤية ما    )    أو  إضغط على . المؤشر/ وأدخل الرقم التابع للمعين  

 .    أو  إلزالة اإلجابة الخاصة بـ

 : مثال

 يفتـرض هـذا     .π الصيغ الثالثة الخاصة بعرض الكسور على الشاشة عبر إستعمال العدد         /يعرض هذا المثال االشكال   

ـ  8المؤشر / وبأن المعين  تصميم المتبع لعرض الكسور عامالً    ال/ن الشكل المثال بأ  حالـة  (المبدئيـة /ية في حالتـه األساس

 ).اإليقاف

 :الشرح :رضشاشة الع :المفاتيح المستعملة

 
 إعادة تحديد قيمة /cالقصوى الى
 .المبدئي/وضعها االساسي

j 
�

إيقاف . النمط االكثر دقة/الشكل
8المؤشر /المعين. 

( )
 �

 الشكل . 8المؤشر  /تحديد المعين
مقام/النمط المتبع لعوامل مخرج   /

  4095=5*819الكسر، 

( )
 

�
�

 النمط / الشكل9تحديد المعين
.مقام الكسر الثابت/المتبع لمخرج

( )
(

)  

�
ــشكل  ــى ال ــوة ال ــنمط/الع ال

 ). االكثر دقة(المبدئي/األساسي
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 أمثلة عن طرق عرض الكسور على الشاشة 

  .c/   الثالثة التابعة لقيمتين إثنتينالتصاميم/ االشكال على الشاشة ضمن2.77 تظهر القائمة التالية طريقة عرض العدد

 نمط الكسور/شكل  على الشاشة 2.77كيف يتم عرض 

/c = 4095 /c = 16 
 االكثر دقّة

2 77/100 (2.7700) 2 10/13  (2.7692) 

مقـام  /العوامل التابعة لمخرج  
1051/1365 2 الكسر  (2.7699) 2 3/4  (2.7500) 

 لثابتالمقام ا/المخرج
2 3153/4095  (2.7699) 2 12/16  (2.7500) 

 تـساوي   c/التصاميم الثالثة التابعة لقيمة / طريقة عرض أعداد مختلفة على الشاشة ضمن االشكال التليةتظهر القائمة

16 

 العدد الذي يتم إدخاله والكسور المعروضة على الشاشة  *نمط الكسور /شكل

2 2.5 2 2/3 2.9999 216/25 
 كثر دقّةاال

2 2 1/2 2 2/3  3  2 9/14  

العوامـــل التابعـــة 
11/16 2 1/2 2 2 مقام الكسر/لمخرج  3  2 5/8  

 المقام الثابت/المخرج
2 0/16 2 8/16 2 11/16  3 0/16  2 10/16  

 16  تساوي c/لقيمة * 

 

 عملية تدوير الكسور 

 X بتحويل العدد الموجود في السجل  RND  تقوم عندها الداله   ،تصميم المتبع لعرض الكسور عامالً    ال/في حال كان الشكل   

 كـل مـن     المعتمدة وعلى حالة  / الحاليه c/  القيام بعملية التدوير تبعاً لقيمة     يتم. الشكل العشري االقرب الى الكسور    الى  

ـ   الشكل  / في حال كانت الكسور تعادل التمثيل       يكون مؤشر الدقة عامالً    ال. 9 و 8المؤشرات  /المعينّات ا العشري تماماً، م

 .)الواردة سابقاً في هذا الفصل" مؤشرات الدقّة " راجع (. عدا ذلك يبقى مؤشر الدقة عامالً

نمط عرض الكسور   /ياضيات والبرمجة في حال كانت طريقة     ر بعملية تدوير الكسور ضمن معادالت ال      RNDتقوم دالة   

 . على الشاشة عامالً
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 : مثال

 56 لنفترض بأنه لديك مساحة ، على فكم سيكون عرض كل قسم.  بوصة وتريد أن تقسمها الى ستة أقسام متساوية 3/4

  بوصة ؟ وما هو الخطأ التدوير المتراكم ؟ 1/16 ك تستطيع وبكل سهولة قياس زيادات منإعتبار بأن

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 .8المعين /تحديد المؤشر  

ل الكـسور علـىشـك /تحديد نمط 

يجـب. ( بوصة 1/16زيادات من   

ان تكــــون كــــل مــــن
 علـى9 و 8المؤشرات  /المعينّات

 ) غرار المثال السابق

 
D 

 .Dتخزين المسافة في  

 9األقسام أعرض بقليل من    7/16
 .بوصة

 .تدوير العرض على هذه القيمة   

 .سام الستةالعرض التابع لألق  

D   خطأ التدوير المتراكم. 

 ( )   8المؤشر /إيقاف المعين. 

نمط العرض المتبـع/إيقاف طريقة   
 .للكسور

 

 الكسور في معادالت الرياضيات 

اشة، تعرض كل القيم    عندما يتم عرض معادلة رياضيات على الش      . بامكانك إستعمال الكسور في معادلة ما للرياضيات      

نمط عرض الكسور للعمليات التي تتضمن      /تتوفّر أيضاً طريقة  . الرقمية ضن المعادلة بحسب الشكل المتبع عند إدخالها       

 . على معادالت للرياضيات

 يتم  -المتغيرات، بإمكانك إدخال الكسور   إلدخال قيم   ) توجيه اإلدخال ( عندما تقوم بتقييم معادلة رياضيات ما ويتم سؤالك       

 . النمط المعتمد حالياً للعرض على الشاشة/ستعمال الشكلعرض القيم عبر إ

 . لمعلومات عن طريقة التعامل مع معادالت الرياضيات 6راجع الفصل 
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 الكسور في البرامج 

ل المتبع  يتم عرض القيم الرقمية بحسب الشك     .  كما في معادالت الرياضيات    إستعمال الكسور في البرامج تماماً    بإمكانك  

 . عند إدخالها

بعة لعرض الكسور على الشاشة في حـال كانـت          عندما تقوم بإطالق برنامج ما، يتم عرض القيم بحسب الطريقة المتّ          

يـتم  . ، بإمكانك عندها إدخـال الكـسور      INPUT عن القيم عبر تعليمات   ) توجيه اإلدخال ( وفي حال تم سؤالك   . عاملة

 .عبر إستعمال النمط المعتمد حالياً للعرض على الشاشةعرض نتيجة البرنامج على الشاشة 

إيقـاف كـل مـن    بتحديـد و  وc/ يستطيع البرنامج التحكّم بالعرض الخاص بالكسور على الشاشة عبر إستعمال دالـة        

 . 14في الفصل " المؤشرات /المعينات" راجع . 9 و 8، 7المؤشرات /المعينّات

 .مات عن طريقة التعامل مع البرامجلما فيه معلو 14و  13ل و الفص كل منراجع
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 إدخال وتقييم معادالت الرياضيات 

 كيف يمكنك إستعمال معادالت الرياضيات 

 :  بطرق عديدة HP 35sبامكانك إستعمال معادالت الرياضيات ضمن 

 ).هذا الفصل( ما لما فيه التقييم لتحديد معادلة رياضيات 

 ).7الفصل (ّل للقيم الغير معروفة ما فيه إيجاد الحلتحديد معادلة رياضيات ل 

 ).8الفصل . ( للعمليات التكامليةلتحديد معادلة رياضيات ما 

 

  عملية إحتساب بواسطة معادلة رياضيات :مثال

 معادلة الرياضيات هي. إنبوب ماالمستقيم من قسم الرار لتحديد الحجم الخاص بمإفترض بأنك تحتاج باست

V = .25 π d2 l 

 .  الطول التابع لهlالقطر الداخلي لإلنبوب و   d حيث تشكّل كل من 

ــرة   ــد مـ ــرة بعـ ــسابية مـ ــة الحـ ــال العمليـ ــك إدخـ ــوم ،يمكنـ ــال، تقـ ــبيل المثـ ــى سـ   علـ

 بوصـة   16بإحتساب الحجم التابع إلنبوب مـن        

 يمكنك جعلخزين معادلة الرياضيات، ومن ناحية ثانية، وعبر ت).  بوصة مكعبة78,5398(بوصة ) 2 1/2 (2,5وبقطر 

HP 35s "  ات- بين كل من القطر، الطول والحجم العالقة" تتذكّرة مروبذاك يمكنك إستعمالها لعد  . 

 :لة عبر إستعمال المفاتيح التاليةنمط معادالت الرياضيات وأدخل المعاد/ضع اآللة الحاسبة ضمن طريقة
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 :الشرح :ضشاشة العر :المفاتيح المستعملة

� �

أو المعادلة الحالية على 

.السطر 

نمـط معـادالت/إختيار طريقـة  
ــة بواســطة الرياضــيات والمبين

 .EQNالمؤشر 

البدء بمعادلة رياضـيات جديـدة،
ــوم  ــريق ــشغيل المؤش  بت

A..Zوبذلك يمكنك إدخال إسـم 
 .متغير ما

.إدخال / بطباعةتقوم -

يستعمل إدخال األرقام دالة االدخال-
  ".–" المنزلقة 

π  . تنهي العدد-

Dπ  . ^إدخال / بطباعة تقوم- 

π - 
πإنهاء العملية وعرض المعادلة على

 .الشاشة

ـ      ولتظهر المجموع التدققي والط
التابع للمعادلة لتتمكّن بـذلك مـن

 .التحقق من مفاتيحك المستعملة

 عبر مقارنة المجموع التدقيقي والطول التابع لمعادلتك مع تلك التي في المثال، يمكنك بذلك التحقق مـن أنـك قمـت                     

ا فيه المزيـد مـن       هذا الفصل لم   نهايةعند  " التحقق من معادالت الرياضيات     " راجع  . (بإدخال المعادلة بشكل صحيح   

 ).لمعلوماتا

 ) : Vحتساب إل(ييم معادلة الرياضيات قم بتق

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 
value

طلب المتغيـرات التابعـة/السؤال عن 
.للجهة اليمنى من معادلة الرياضـيات     

 أوالً، القيمة هـيDطلب  /السؤال عن 
 . الحاليةDبمثابة قيمة 

 
  -

 . على شكل كسور2 1/2إدخال 

 
value

القيمة. Lطلب  /، السؤال عن  Dتخزين  
 . الحاليةLهي بمثابة قيمة 

 بالبوصــاتV، إحتــساب Lتخــزين  
 .Vالمكعبة وتخزين النتيجة ضمن 
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 ملخص عمليات معادالت الرياضيات 

تظهر هذه القائمة في كل مرة تقـوم  . الئحة معادلة الرياضيات  /من قائمة يتم تخزين كل المعادالت التي تقوم بإنشائها ض       

 . نمط معادلة الرياضيات/بتشغيل طريقة

 .شرحها بالتفصيلالحقاً سيتّم . ستعمال مفاتيح معينة لما فيه القيام بعمليات تتضمن معادالت الرياضياتبإتقوم 

م عرض معادلتيين في وقت واحد، تعرض المعادلة الحاليـة          عند عرض معادالت الرياضيات ضمن قائمة المعادلة، يت       

 . 2والعاملة على السطر 

 العملية المفتاح

 .إطار معادلة الرياضيات/الدخول والخروج من طريقة 

في حال كانت معادلة    . تقييم المعادلة المعروضة على الشاشة     
تخصيص، يقوم بتقييم قسم الجهة اليمنى وبتخزين النتيجـة         

وإذا كانـت معادلـة     . ضمن المتغير على الجهة اليـسرى     
مساواة، أو عبارة حسابية، يقوم بإحتساب قيمها علـى         /تكافؤ

الحقـاً  " ت  معادالت الرياضيا " راجع أنواع    (غرار  
 ).ضمن هذا الفصل

يقوم بإحتساب القـيم    . تقييم المعادلة المعروضة على الشاشة     
 " = ". في حال وجود  " –" بـ " = " التابعة لها عبر تبديل 

لمتغيـر   ل يقوم بإيجاد الحل للمعادلة المعروضة على الشاشة       
 ). 7راجع الفصل (المجهول الذي تحدده 

 
راجـع  (لتكامل فيما يتعلّق المتغير الذي تحدده       يقوم بعملية ا    

 ).8الفصل 

يقوم بإزاله المعادلة الحالية أو بإزالة العناصر الموجودة عن          
 . شمال الدالة المنزلقة

Ö or Õ          يبدأ بتحرير النص التابع للمعادلة الحالية فقط عبر تحريـك
 .الدالة المنزلقة وعدم حذف أي محتوى

Ö or Õاشة العرض الخاصة بالمعادلة الحاليةتحريك ش . 

× or Ø الصعود أو النزول خطوة بخطوة عبر قائمة المعادلة . 

× or Øيقفز الى بداية أو نهاية قائمة المعادلة . 

قيمـة  (يعرض كل من المجموع التدقيقي الخاص بالمعادلة          
 ).البايتات من الذاكرة(والطول ) التحقّق

اع العنصر الذي تمـتّ ازالتـه للتـو مـن           إسترج/إستعادة:
 . المعادلة

 . طريقة معادلة الرياضيات/الخروج من إطار 

 . 13 ستتّم مناقشته في الفصل - معادالت الرياضيات ضمن البرامج بإمكانك إستعمال
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 إدخال معادالت الرياضيات ضمن قائمة معادلة الرياضيات 

يتم تخزين القائمـة ضـمن ذاكـرة اآللـة          . كّل قائمة معادلة الرياضيات مجموعة من المعادالت التي قمت بإدخالها         تش

 .ئياً ضمن قائمة معادلة الرياضياتيتم تخزين كل معادلة تقوم بإدخالها تلقا. الحاسبة

 :  رياضيات مالما فيه إدخال معادلة

 .ة الذاكرة المتوفرة يتم تحديدها فقط بواسطة كمي-عطاء المعادلة الطول الذي تريده بإمكانك إ

علـى  . إطار تشغيلها العادي، عادة مع وجود عدد ما في شاشة العـرض           /تأكد من أن اآللة الحاسبة ضمن طريقة       .1

 . الكاتالوج الخاص بالمتغيرات أو البرامج/سبيل المثال، ال يمكنك ان تكون ضمن إطار مشاهدة الجدول

 كما ويتم عرض قيد مـا مـن         إطار إدخال المعادلة عاملة   / الى أن طريقة   EQN المؤشر  يشير  إضغط على  .2

 . قائمة معادلة الرياضيات على الشاشة

 ال يوجد -يتم إستبدال ما كان معروضاً سابقاً على الشاشة بالمعادلة التي تقوم بإدخالها . إدخال المعادلة/إبدأ بطباعة .3

 تـدعو   بحسب مـا : أو ى كل من ا إقترفت خطأ ما، إضغط علإذ. أي تأثير على المعادلة السابقة 

 .الحاجة

يتم تخزين المعادلة تلقائياً ضمن قائمـة       .  لما فيه إنهاء المعادلة ورؤيتها على شاشة العرض         إضغط على  .4

إذا (. اإلدخال/ مباشرة بعد قيد اإلدخال والذي كان معروضاً على الشاشة عندما بدأت بالطباعة         -معادلة الرياضيات   

 . )إطار إدخال المعادلة/، يتم عندها تخزين المعادلة، إنما يتم إيقاف طريقة قمت بدل عن ذلك بالضغط على

 

 يـتم شـرحهم فـي       -) هاللين(معادالت الرياضيات على متغيرات، أعداد، متجهات، دوال وأقواس         ن تحتوي   أيمكن  

 . يظهر المثال الالحق هذه العناصر. المواضيع الالحقة

 المتغيرات في معادالت الرياضيات 

بإمكانـك  ). J(و  ) Z   ،)I الـى    Aمـن   : بأمكانك إستعمال أي من متغيرات اآللة الحاسبة ضمن معادلة رياضيات ما            

يـين الغيـر مباشـر للمتغيـرات        التع/التحديـد " ، راجـع    )J(و  ) I(لمعلومات عـن    (إستعمال كل مغير قدر ما تشاء       

 ). 14ن الفصل ض" سماء األ/والبطاقات

 المؤشـر   يشير   عندما تقوم بالضغط على     متغير،  إلدخال متغير ما ضمن معادلة الرياضيات، إضغط على       

A…Zر لما فيه إدخال اإلأنك تستطيع الضغط على مفتاح إلىالتابع له ضمن معادلة الرياضياتسم خاص بالمتغي . 
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  في معادالت الرياضيات األعداد

، 8،  2أساس العـد    /صحيح ضمن معادلة الرياضيات، ويشتمل ذلك على كل من القاعدة         /أي عدد مقبول  بامكانك إدخال   

، ALLشكل العرض على الشاشة     / عبر إستعمال نمط   األعداديتم دائماً عرض    .  الحقيقية، المركبة، والكسور   األعداد،  16

 رقماً على الشاشة12يصل إلى والذي يعرض لحد  . 

 ،  مفاتيح اإلدخال النموذجية لألعداد وكـل مـن  ادلة الرياضيات، بامكانك إستعمالد ما ضمن معدخال عدولما فيه أ 

 . للقيام بعملية الطرح الحسابية ال تستعمل.  ضمناً  و

 الدوال في معادالت الرياضيات

 HPبامكانك إدخال العدد من دوال  35sتقديم قائمة شاملة تحت ع.  ضمن معادلة ما للرياضيات دوال معادالت " نوان تم

 . هذه المعلومات" فهرست العمليات  " Gكما ويقدم الملحق . الحقاً ضمن هذا الفصل" الرياضيات 

ن معادالت الحـساب    هم بها ضم  خال الدوال بنفس الطريقة التي تضع     عندما تقوم بإدخال معادلة رياضيات ما، تقوم بإد       

 : الجبري العادية

 العوامل  وفيما يخص ". ÷ " و  " + "  بعض الداول بين الحجج التابعة لها، مثال         ضمن معادلة ما، يتم عادة عرض      

 . الحسابية ذات التدوين الوسطي، قم بإدخالهم ضمن معادله ما بالترتيب عينه

 LN "  و "COS "ر بعد االسم التابع للدالة، مثال،عض الدوال عادة حجة واحدة أو أكثلدى ب   وفيما يخـص هـذه   ."

من شأن المفتاح    -حصول الدالة   /ت التدوين المحدد مسبقاً، قم بإدخالهم ضمن معادلة ما حيث يتم حدوث           الدوال ذا 

سم الخاص بالدالة وحتى تتمكّن من إدخـال الحجـج          هالل على جهة الشمال بعد اإل     / قوس الذي تضغط عليه وضع   

 . التابعة لها

 . ما فيه الفصل بينهم ل إضغط على, ر كان للدالة حجتين إثنتين أو أكثفي حال 
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 الهاللين في معادالت الرياضيات /األقواس

   فيها تنفيذ العملية            /األقواسبإمكانك ضم إضغط على . الهاللين في معادالت الرياضيات لما فيه التحكّم بالتراتبية التي يتم 

 )  هذا الفصلضمنالحقاً " يةسابة العوامل الحأولي/أسبقية" لمزيد من المعلومات راجع . (األقواس إلدخال 4

 : عملية إدخال معادلة رياضيات ما : مثال 

   r = 2 × c ×(t – a)+25  قم بإدخال المعادلة

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 πيظهر المعادلة االخيرة المـستعملة
 .ضمن قائمة معادلة الرياضيات

ياضيات جديده معالبدء بمعادلة ر  _ 
 المتغيرR. 

 .إدخال عدد ما_  

 .إدخال العوامل الحسابية الوسيطة_ 

إدخــال دالــة بادئــة مــع 4
الهاللـين علـى الجهـة/األقواس
 .الشمالية

Õ    _
الهاللـين/إدخال الحجة واألقواس  

 .على الجهة اليمنى

إنهاء معادلة الرياضـيات والقيـام 
 .بعرضها على الشاشة

إظهار كل من المجموع التـدقيقي  
 . والطول التابعين لها

إطار معادلـة/الخروج من طريقة   
 .الرياضيات

 

  هاعلى الشاشة وإختيارمعادالت الرياضيات عرض 

ـ  وه ،)موجودة من المصنع  /تةمبي(ابتتين داخل اآللة الحاسبة     ن ث تحتوي قائمة معادلة الرياضيات على معادلتي      ا إيجـاد   م

 2*2   من لكلالحّل lin. solve3*3  و  lin. Solve ،مكانك عرض المعادالت على بإ. لى المعادلة التي قمت بإدخالها وع

 .الشاشة وإختيار واحدة إلستخدامها

 : معادالت الرياضياتلما فيه عرض 

 شاشـة   تعرض.  EQN المؤشرعادلة الرياضيات، وإظهار    إطار م / تشغيل طريقة  اأنه من ش   ،  إضغط على  .1

 : التابع لقائمة معادلة الرياضياتالعرض قيد اإلدخال
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 .  الذي يدل على المعادلة موجود في أعلى القائمةالمؤشر في حال كان  

 ).االمعادلة االخيرة التي شاهدته(معادلة الرياضيات الحالية  

. اضيات ومعاينة كل معادلة على حدة لإلنتقال خطوة بخطوة عبر قائمة معادلة الريØ و× إضغط على كل من .2

  يشير. كل من أعلى وأسفل محتوى القائمة" الدوران حول  "تتم عملية     . القائمة" قمة "  الى  
 

 : ت طويلةلما فيه معاينة معادلة رياضيا

 14في حال كانت تحتوي على أكثـر مـن          . قائمة معادلة الرياضيات، كما تم شرحه سابقاً      قم بعرض المعادلة في      .1

كثر على  رموز أ / على وجود حروف      يدل المؤشر   .رمز على الشاشة  / حرف 14رمز، يتم فقط عرض     /حرف

 . الجهة اليمنى

 Ö تها، أو إضـغط علـى      لما فيه البدء بعملية تحرير النص التابع لمعاملة الرياضيات من بداي           Õ إضغط على  .2

ر لتحريك الدالة المنزلقـة    بشكل متكر و Õ  أو Öثم إضغط على كل من      . للبدء بعملية تحرير النص من النهاية     

رموز أكثر  / على الشاشة عند وجود حروف       و  يظهر كل من  . رمز واحد في كل مرة    /ضمن المعادلة حرف  

 . من جهة اليمين أو الشمال

 .  عبر الشاشة2لسطر ا المعادالت الطويلة في  لتحريكÕ  أوÖ إضغط على .3
 

 : لما فيه إختيار معادلة ما 

 2يتم إستعمال المعادلة الموجودة فـي الـسطر         . قم بعرض المعادلة في قائمة معادلة الرياضيات، كما تم شرحه سابقاً          

 للقيام بجميع العمليات الخاصة بمعادلة الرياضيات 

 يات ما  رؤية معادلة رياض/ معاينة:المث

 . هاتلينة المعادلة االخيرة التي قمت أدخمعاقم ب

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

عرض المعادلة الحاليـة فـي قائمـة 
 . معادلة الرياضيات

Õ  تشغيل الدالة المنزلقـة علـى الجهـة
 .الشمالية من المعادلة

Ö _غيل الدالة المنزلقـة علـى الجهـةتش
 .اليمنى من المعادلة

طريقـة معادلـة/الخروج من إطـار    
 .الرياضيات
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 تصفية معادالت الرياضيات /تحرير النص ومحو

كما ويمكنك تحرير الـنص     . تصفية معادلة الرياضيات التي تقوم بإدخالها     /بإمكانك القيام بكل من تحرير النص أو محو       

مكنـك تحريـر الـنص أو       إنمـا ال ي   . ها ضمن قائمة معادلة الرياضـيات      المعادالت التي قمت بتخزين    تصفية/أو محو 

في حال حاولـت  .  lin. Solve 3*3  وlin. solve 2*2  تصفية المعادلتين الثابتتين ضمن الحاسبة وهما إيجاد الحّل/محو

   .lin. Solve 3*3 الجديدة بعدلمعادلة إدخال ا/ المعادلتين، سيتم وضعإدخال معادلة ما بين هاتين

 : نص التابع لمعادلة تقوم بإدخالهالتحرير ال

 . الرموز قبل الدالة المنزلقة/ لتحريك الدالة المنزلقة مما سيسمح لك بإدخال الحروف Õ  أوÖ إضغط على .1

لـيس  . رغوب بها والدوال الغير م  األعداد بشكل متكرر لما فيه إزالة        قم بتحريك الدالة المنزلقة وإضغط على      .2

  معادلة فارغاً، إنما من شأن الضغط علـى       أثير عندما يكون السطر التابع لل      أي ت   لعملية الضغط على  

تظهر شاشة العرض عند ذلك قيد اإلدخال       . عند وجود سطر معادلة ما فارغ التسبب بإزالة السطر الفارغ للمعادلة          

 . السابق ضمن قائمة معادلة الرياضيات

 .عادلة الرياضياتملتخزين المعادلة ضمن قائمة )   أو على ( إضغط على .3

 :  بتخزينها تملتحرير النص التابع لمعادلة ق

 لتشغيل الدالة المنزلقة عند بدايـة       Õ قم بعرض معادلة الرياضيات المطلوبة على الشاشة العرض، إضغط على          .1

دالت العرض على الشاشة وإختيار معـا     " راجع  . ( لتشغيل الدالة المنزلقة عند نهاية المعادلة      Ö المعادلة أو على  

 ).الوارد سابقاً" الرياضيات 

 بـنفس   عندها تحرير الـنص الخـاص بهـا       عندما تكون الدالة المنزلقة عاملة ضمن معادلة الرياضيات، بإمكانك           .2

 .وم بها عند إدخال معهادلة جديدةالطريقة التي تق

 إضغط على .3 لما فيه تخزين المعادلة التي يتم تحرير نصها ضمن قائمة معادلة الرياضيات )  لىأو ع ( 

 .ومن شأن هذا إستبدال النسخة السابقة

  :إستعمال لوائح الخيارات عند تحرير النص التابع لمعادلة ما

 مثـال  (اداإلعـد /التحديـد عند القيام بتحرير النص لمعادلة ما، من شأن إختيـار الئحـة مـا خاصـة بعمليـة       .1

 .إنهاء حالة تحريرالنص التابع للمعادلة)   أو،9،8

، ،   مثـال (عاينة  معند القيام بتحرير النص لمعادلة ما، من شأن إختيار الئحة خاصة باإلدخال أو ال              .2

إبقاء المعادلـة ضـمن   ) و، ، ، <، ، ،  

 .إطار تحرير النص وذلك بعد إدخال الصنف أو البند

3.  إطار معادلة الرياضيات/ ضمن طريقة،،  ،  إيقاف كل من اللوائح  يتم. 
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 :تصفية معادلة رياضيات تم تخزينها /لما فيه محو

 مـن شاشـة     2 وذلك حتى تصبح المعادلة المطلوبة على السطر         قم بتحريك قائمة معادلة الرياضيات صعوداً أو نزوالً       

 .  ثم إضغط على،العرض

 : ع المعادالت التي تم تخزينها تصفية جمي/ لمحو

)قم بإختيار.  EQN إطار/ ضمن طريقة إضغط على    سيتم عرض الئحة الخيـارات .(

      . Ö (Y) إختر.  على الشاشة 

 :  تحرير النص لمعادلة رياضيات ما:مثال

 .  في المعادلة من المثال السابق25قم بإزالة العدد 

 :الشرح :شاشة العرض:المفاتيح المستعملة

إظهار المعادلة الحالية في قائمة معادلة 
 .الرياضيات

Ö _تشغيل الدالـة المنزلقـة عنـد نهايـة
 .المعادلة

 .25إزالة العدد _ 

 إظهار القسم االخير من المعادلة التي تم
ائمـة معادلـةتحرير نـصها فـي ق     

 . الرياضيات

إطـار معادلـة/الخروج من طريقـة    
 . الرياضيات

 

 أنماط  معادالت الرياضيات /أنواع

 : الثة أنواع من معادالت الرياضيات مع ث  HP 35sتعمل 

سبيل  على   .كما ويحتوي القسم الشمالي منها على أكثر من متغير واحد         " = "  تحتوي المعادلة على     .التكافؤ/التعادل 

 .التكافؤ/تعادل هي من النوع ال x2 + y2 = r2 المثال، 

  على سبيل المثال،   .  واحد فقط  كما ويحتوي القسم الشمالي منها على متغير      " = "  تحتوي المعادلة على     .التخصيص 

A = 0.5 × b × hالتخصيص  من نوع هي. 

 .  هي عبارة حسابية ماx3 + 1ثال، على سبيل الم. " = "  التحتوي المعادلة على .العبارات الحسابية 
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 رغم ان النوع التـابع قـد        –عندما تقوم بالعمليات الحسابية بواسطة معادلة ما، يمكنك إستعمال أي نوع من المعادالت              

جاد الحّل لمسألة ما فيما يخص قيمة غير معروفة، ممن المحتمل ان تـستعمل              يعندما تقوم بإ  . ر على طريقة تقييمها   يؤثّ

ة على على دالة ما، فمن المحتمل ان تستعمل نـوع           ملياكوعندما تقوم بالعملية الت   . انواع التخصيص أو التكافؤ   كل من   

 .العبارة الحسابية

 تقييم معادالت الرياضيات

وهذا ما يـسمح لـك      .  إلنتاج القيم الرقمية   –حدى الخصائص المفيدة لمعادالت الرياضيات هي قدرتها على التقييم          ان إ 

ـ        كما ويسمح لك بإيجاد   (ل معادلة ما     نتيجة من خال   بإحتساب   سـيتم  ا الحل والقيام بالعمليات التكاملية للمعـادالت، كم

 ).8 و 7شرحهم في كل من الفصول 

المبدئية للمعادلة الفارق   األساسية، تشكّل القيمة    " = "جهتين يفصلهما   / العديد من معادالت الرياضيات قسمين     ه لدى نبما أ 

ل تشكّ ". -" ساسي على انه    بشكل أ " = " وفيما يخص هذه العملية الحسابية، يتم إعتبار        . ابعة لكال الجهتين  قيم الت البين  

 .لمدى حسن توازن معادلة الرياضياتالقيمة قياس 

 HPلدى  35s  لتابع لكل واحد مـنهم  يختلف فقط اآلداء ا.   و :لما فيه تقييم معادالت الرياضياتمفتاحين

 :وم فيها بتقييم معادالت التخصيصقالتي يعلى الطريقة 

 . القيمة التابعة للمعادلة، بغض النظر عن نوع المعادلةإعطاء/ بتقديم يقوم 

وفيما يخص معادلة   . ذا كانت معادلة من نوع التخصيص      إال إ  –إعطاء القيمة التابعة للمعادلة     / بتقديم  يقوم 

 علـى    اليمنى كما ويقوم بإدخال هذه القيمة ضمن المتغير         بتقديم القيمة التابعة فقط للجهة      تخصيص، يقوم 

 . الجهة اليسرى

 .تعرض القائمة التالية الطريقتين المتبعتين لما فيه تقييم المعادالت
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النتيجة الخاصة بـ  نوع المعادلة  النتيجة الخاصة بـ  

 g(x) = f(x) :تكافؤ/معادلة

 x2 + y2 = r2 :مثال

g(x) – f(x) 
x2 + y2– r2 

 y = f(x) :تخصيص

 A = 0.5 × b x h :مثال
f(x)  

0.5 × b × h  
y – f(x) 

A – 0.5 × b × h 

  f(x) :عبارة حسابية

 x3 + 1 :مثال
f(x) 

x3 + 1 

 . على سبيل المثالA كما ويقوم بتخزين النتيجة ضمن المتغير في الجهة الشمالية، *

 

 :ات ما لما فيه تقييم معادلة رياضي

فيما " العرض على الشاشة وإختيار معادالت الرياضيات       " راجع  ( .قم بعرض المعادلة المرغوب بها على الشاشة       .1

 ).ورد سابقاً

أساس العـد للعـدد     /إذا كانت قاعدة  . ( تسألك المعادلة عن قيمة لكل متغير مطلوب       .  و  إضغط على  .2

حسب القاعدة المعتمدة    بتبديل النتيجة ب   ، تقوم اآللة الحاسبة تلقائياً      المعتمدةالموجود في المعادلة مختلفة عن القاعدة       

 ).حالياً

 :جيه إدخال، أدخل القيمة المطلوبةتو/فيما يخص كل سؤال .3

 . مقبولة، إضغط على/إذا كانت القيمة المعروضه على الشاشة جيدة 

ستجابة لتوجيه اإلدخال الخاص    اإل " راجع أيضاً  ( ردت قيمة مختلفة، قم بإدخال هذه القيمة وإضغط على        إذا أ  

 ).الحقاً ضمن هذا الفصل" بمعادلة الرياضيات 

 .2 على السطر  تظهر الرسالة.    أو لما فيه إيقاف عملية حسابية ما، إضغط على

. ادلة وقيم المتغيرات   الموجودة في المع   األعدادتستعمل فقط     –تستعمل عملية تقييم المعادلة أي قيم من المكدس         /التأخذ

 .xيتم إرجاع قيمة المعادلة الى السجل 

  لما فيه التقييمENTERإستعمال 

وإذا ( لما فيه تقييم المعادلة       روضه ضمن قائمة معادلة الرياضيات، يمكنك الضغط      في حال كانت معادلة ما مع     

 ). ال يقوم بتقييمها– انهاء المعادلة فقط  كنت في وضع إدخال المعادلة، من شأن الضغط على
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 وتخزينهـا   Xيتم إرجاع النتيجة الى الـسجل       . إذا كانت المعادلة من نوع التخصيص، يتم فقط تقييم الجهة اليمنى           

بشكل أساسـي بإيجـاد     و  تقوم. ضمن المتغير في الجهة الشمالية ومن ثم يتم عرض المتغير على الشاشة           

 .ماليةقيمة المتغير الموجود على الجهة الش

  تماماً كما هو الحال مـع      –التكافؤ أو العبارة الحسابية، يتم تقييم كامل المعادلة         /إذا كانت المعادلة من نوع التعادل      

 .Xيتم إرجاع النتيجة الى السجل .  

 

 ENTER  تقييم معادلة رياضيات ما مع:مثال

 20 ملم وطول    63نبوب ذات قطر    جاد الحجم التابع أل   صل لما فيه إي   إستعمل معادلة الرياضيات الواردة في بداية هذا الف       

 .متر

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 
( × as required) 

πعرض المعادلة المطلوبـة علـى
 .شاشة العرض

ــة  ــيم معادل ــة تقي ــدء بعملي الب
التخصيص حتى يتم تخزين القيمة

تالسؤال عن المتغيـرا   . Vضمن  
.التابعة للجهة اليمنى من المعادلة    

 . 2،5 الحالية هي Dقيمة 

 

 والتـيL، السؤال عن    Dتخزين   
 .16تساوي قيمتها الحالية 

 
  

إحتساب .  بالميلمتراتLتخزين 
V بالميلمترات المكعبة، تخزين 

 V، وعرض Vالنتيجة ضمن 
 .على الشاشة

 
 

تحويل الميلمترات المكعبة الـى
 ).Vإنما اليتم تبديل (ليترات 

 

  لما فيه التقييمXEQإستعمال 

 يتم.  لما فيه تقييم المعادلة     في حال كانت معادلة ما معروضة ضن قائمة معادلة الرياضيات، يمكنك الضغط على            

 .X إرجاع النتيجة الى السجل يتم. تابعة لهالنوع التقييم كامل المعادلة بغض النظر عن 

 

 

 



 

  13 -6إدخال وتقييم معادالت الرياضيات   

 XEQ  تقييم معادلة رياضيات ما مع:مثال

ل حجم األنبوب في حال تمملم35،5 تبديل القطر الى إستعمل النتائج التابعة للمثال السابق لما فيه إيجاد كم سيتبد   . 

 :الشرح :شاشة العرض:المفاتيح المستعملة

 πلوبة على الشاشةعرض المعادلة المط.

البدء بعملية تقييم المعادلة إليجاد القيمة 
.السؤال عن كل المتغيرات. التابعة لها

 .Dالسؤال عن .  عينهاVاإلبقاء على  

 .Lالسؤال عن .  الجديدةDتخزين 

مـة عينها، إحتـساب قي    Lاإلبقاء على    
التكافؤ بين كل/ عدم التوازن  –المعادلة  

 .من األقسام اليسرى واليمنى

 .تبديل الميلمترات المكعبة الى ليترات

 

 لذلك فـإن    –)  الجديدة Dالمحتسب عبر إستعمال قيمة     (ناقص الحجم الجديد    ) Vمن  (تشكّل قيمة المعادلة الحجم القديم       

 . الكمية المعروضةالحجم القديم هو أصغر بمقدار

 اإلستجابة لتوجيه اإلدخال الخاص بمعادلة الرياضيات 

السؤال كـل  /يقدم لك توجيه اإلدخال.  لكّل متغير مطلوبةقيمة خاص ية تقييم معادلة ما، يتم سؤالك عن        عندما تقوم بعمل  

رات الغيـر مباشـر والغيـر       في حال وجود المتغي    . من اإلسم التابع للمتغير وقيمته الحالية، على مثال       

ير الغير  ضمن معادلة ما، لن يتم سؤالك عن القيم التابعة لها بما أن القيمة الحالية المخزنة ضمن المتغ                ) J(و  ا) I(مسماة  

 ).14راجع الفصل . (م إستعمالها تلقائياًمسمى والغير مباشر سيت

 .  إضغط فقط علىلترك العدد على حاله، 
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 من شأن العدد الجديد هذا إسـتبدال القيمـة القديمـة            .  أدخل العدد الجديد وإضغط على      تبديل العدد،  لما فيه  

إذا إحتجت إلحتـساب عـدد مـا،        . بإمكانك إدخال العدد على شكل كسور إذا اردت ذلك        . Xالموجودة في السجل    

لمثال، بإمكانك الضغط على كل      على سبيل ا   . إستعمل عمليات لوحة المفاتيح الحسابية العادية ثم إضغط على        

 2 من  5  2 ، أو الـضغط علـى  RPNإطـار  /ضمن طريقـة     ضـمن     5 

 من شاشة العـرض،     2، سيتم عرض العبارة الحسابية على السطر         قبل الضغط على  . ALGإطار  /طريقة

 . من الشاشة2 الحسابية على السطر  سيتم عرض نتيجة العبارة، وبعد الضغط على

 ويتم عرضـها علـى      X تبقى قيمة المتغير الحالية ضمن السجل        .  إضغط على  إلغاء توجيه اإلدخال،  لما فيه    

تصفية العدد  / خالل عملية إدخال االرقام، ستقوم بمحو       إذا قمت بالضغط على   . الجهة اليمنى من السطر الثاني    

 . إللغاء توجيه اإلدخال إضغط مجدداً على. ووضعه على قيمة الصفر

.  ، إضغط علىه عرض االرقام الغير مرئية بسبب توجيه اإلدخال لما في 

إذا قمت  .  ويمنع عملية ترقية المكدس    X، يقوم كل توجيه إدخال بوضع المتغير ضمن السجل          RPNإطار  / ضمن طريقة 

، يتم   ىا تضغط عل  وعندم. Xبإدخال عدد ما عند توجيه اإلدخال، سوف يقوم بإستبدال القيمة الموجودة في السجل              

 . وبذلك يتم تخزين القيمة ضمن المكدس،السماح لعملية ترقية المكدس

 

 عناصر التعليمات الخاصة بمعادالت الرياضيات /العبارات

 :قة التي تتم فيها عملية ترقيتهاتتبع معادالت الرياضيات إصطالحات معينّة والتي من شأنها تحديد الطري

 .سابيةتتفاعل العوامل الح/كيف تتعامل 

 .مقبولة ضمن معادالت الرياضيات/حةأي من الدوال هي صحي 

 .كيف يتم التحقق من أخطاء الطباعة في معادالت الرياضيات 

 

أولوية العوامل الحسابية/ةأسبقي. 

التقيـيم  /التقـدم تتم عملية معالجة العوامل الحسابية ضمن معادلة ما ضمن ترتيب معين والذي من شأنه جعل عمليـة                  

 :قية ومتوقّعةمنط
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 المثال العملية الترتيب
  Parentheses .الهاللين/األقواس   1      

  Functions .الوظائف/الدوال 2

  (  ) Power .الدليل/عملية األس 3

) Unary Minus .اديةالعالمة الحسابية السلبية األح 4 ) 

5 
ــسمة   ــضرب والق ــات ال عملي

 .الحسابية
Multiply and Divide , 

 , Add and Subtract .عمليات الجمع والطرح الحسابية 6

 Equality .التعادل التكافؤ 7

 

 .األقواسلعمليات خارج الهاللين قبل ا/األقواس وبذلك، وعلى سبيل المثال يتم تنفيذ كل العمليات ضمن 

 : أمثلة

 المعنى معادالت الرياضيات     

 a × (b3) = c 
 (a × b)3 = c 

 a + (b/c) = 12 
(a + b) / c = 12 
[%CHG ((t + 12), (a – 6)) ]2 
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 دوال معادالت الرياضيات

فهرسـت   " Gم الفهرسـت  كما ويقـد . المقبولة ضمن معادالت الرياضيات/لتالية بإدراج الدوال الصحيحة تقوم القائمة ا  

 .هذه المعلومات" العمليات 

LN LOG EXP ALOG SQ SQRT 
INV IP FP RND ABS ! 
SGN INTG IDIV RMDR   
SIN COS TAN ASIN ACOS ATAN 
SINH COSH TANH ASINH ACOSH ATANH 

DEG RAD HMS  HMS %CHG XROOT 

L GAL MILE KM nCr nPr 

KG LB °C °F CM IN 
SEED ARG RAND π   
+ – × ÷ ^  
sx sy σ x σ y x  y  

x w x̂  ŷ  r m b 

n Σx Σy Σx2 Σy2 Σxy 

 

هالل /نواع البادئة والتي تتطلّب حجة واحدة أو إثنتين، تقوم بعرض قوس          ولة اإلستعمال، فإن الدوال من األ     ولما فيه سه  

 .دخال الخاصة بهماإلخاص بالجهة الشمالية وذلك عندما تقوم بعملية 

 بواسطة الحجتين قم بفصل .nPr  و، CHG  ،XROOT  ،IDIV ،RMDR ، nCr% الدوال البادئة والتي تتطلّب حجتين هم

 .الفاصلة

. RPNإطار  / الحجج التابعة لها بالترتيب المعاكس لما فيه اإلستعمال ضمن طريقة          XROOT ضمن معادلة ما، تأخذ دالة    

8–، على سبيل المثال  .ـ  هي معادلة ل 3

 ، علـى سـبيل المثـال   RPN المستعمل ضمن X ،Yب تأخذ باقي الدوال ذات الحجتين الحجج التابعة لها حسب الترتي

28  4   x ـ  هي معادلة ل. 

 . فيما يخص الدوال ذات الحجتين، كن حذراً في حال كانت الحجة الثانية سلبية المنحى

 :المقبول/الية هي من النوع الصحيحالمعادالت الت

 

 

 

 

 

�

�
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   : ت أسماء تختلف عن العمليات الموافقة لها لدى ثمانية دوال للمعادال

 دالة المعادلة   RPNالعملية ضمن 

x2 SQ 

x  SQRT 

ex EXP 

10x ALOG 
1/x INV 
X y  XROOT 

yx ^ 
INT÷ IDIV 

 محيط الشكل لشبه المنحرف: مثال

ضـمن  هذا هو الشكل الذي قد تبدو عليه المعادلة         . دلة التالية إحتساب محيط الشكل التابع لشبه المنحرف       من شأن المعا  

  :كتاب ما

a + b + h (
φθ sin

1
sin

1
+ )   =محيط الشكل   

b

a

h

φθ 

 

 :HP 35s بمعادالت ة الخاصةتحترم المعادلة التالية قواعد الكتاب/ تتّبع
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.تستعمل األقواس لما فيه حصر العناصر  

 

إسم ذات 
 .رمز واحد/حرف

عملية ضرب ضمنية 
 .إختيارية

 الحسابية قبل القسمةعملية 
 .عملية الجمع

 

 بدل عـن     المعكوس/تستعمل هذه المعادلة دالة المقلوب    . تتبع أيضاً المعادلة التالية قواعد الكتابة      

 INV طباعـة /يـتم إدخـال    (INV ضـمن دالـة   " متداخلة  "  هي   SIN الحظ بأن دالة  .  شكل الكسور 

 ).بواسطة

 .المساحة التابعة للمضلّع: مثال 

 : هيn المعادلة التابعة لمساحة المضلّع المنتظم ذات أضالع

=  لمساحةا
/n)sin(

)/cos(
4
1

π
π nn d 2 

d

2 /nπ

 

 يد المعادلة على الشكل التاليديمكنك تح

π π

 

ضم العوامل الحسابية والدوال لما فيه تقديم المعادلة المطلوبة/ توحيدالحظ كم يتم. 

 :بإمكانك إدخال المعادلة ضمن قائمة المعادالت عبر إستعمال المفاتيح التالية 
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Õ  

 

 )عناصر التعليمات(األخطاء في تركيب العبارة 

 في حال تم إلتقاط خطأ ما، يتم        .ييم المعادلة  بتق  انت ال تقوم اآللة الحاسبة بالتحقق من النص التابع للمعادلة إالّ حتى تقوم           

 عليك بتحرير   .االول للخطأ لمنزلقة عند الموضع     على الشاشة ويتم وضع الدالة ا       عرض الرسالة 

فيما ورد سابقاً ضمن    " تصفية معادالت الرياضيات    /تحرير النص ومحو  " راجع  . (نص المعادلة لما فيه تصحيح الخطأ     

 ).هذا الفصل

 HPعبر عدم التحقّق من نص المعادلة إال عندما تتم عملية التقييم، تسمح لك بذلك  35s والتي تشكّل " معادالت "  بإنشاء

 .13شرحه في الفصل  وهذا مفيد جداً خاصةً ضمن البرامج، كما تم ). وصفية(لياً رسائل فع

 

 التأكّد من معادالت الرياضيات/التحقق

ـ وليس عندها تقوم بإدخال معادلةمراجعة معادلة ما ـ  /عندما تقوم بمعاينة لمعاينة   يمكنك الضغط على   

 لما فيه إبقاء القيم      ستمرار على مفتاح  إضغط بإ . عادلة وطولها ابع للم المجموع التدقيقي الت  : أمرين عن المعادلة  

 .على شاشة العرض

في حال قمت بإدخال    . للمجموع التدقيقي قيمة مؤلفة من اربعة أرقام ستّ عشرية والتي تميز هذا المعادلة بشكل خاص              

بايتات ذاكرة اآللـة الحاسـبة      ل عدد    فيشكّ أما الطول . المعادلة بشكل غير صحيح، لن يكون لها هذا المجموع التدقيقي         

 . المستعملة من من قبل المعادلة

يجب أن  . طباعتها هي صحيحة  / من أن المعادالت التي تقوم بإدخالها      المجموع التدقيقي والطول بالتأكّد   يسمح لك كل من     

 . القيم الظاهرة في هذا الدليليتوافق كل من المجموع التدقيقي والطول للمعادلة التي تقوم بإدخالها ضمن مثال ما مع

 

 .مثال المجموع التدقيقي والطول لمعادلة ما

 .بوب الواردة في بداية هذا الفصلقم بإيجاد كل من المجموع التدقيقي والطول التابعين للمعادلة الخاصة بحجم األن

 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

   
( × as required) 

πرض المعادلة المطلوبة علـىع
 .الشاشة

 (hold) عرض كل من المجموع التدقيقي
والطول التابعين للمعادلـة علـى

 .الشاشة
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(release) πإعادة عـرض المعادلـة علـى
 . الشاشة

إطار معادلة/الخروج من طريقة   
 . الرياضيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 -7معادالت الرياضيات   ل ةالعملية التكاملي  

 

7 

 إيجاد الحّل لمعادالت الرياضيات 

 

 من نـوع   ماعلى الجهة الشمالية لمعادلةمن  لما فيه إيجاد قيمة المتغير  ، كيف يمكنك إستعمال 6شاهدت في الفصل لقد 

 .  أي نوع من المعادالت وضمن إليجاد قيمة أي متغيرSOLVEحسناً، يمكنك إستعمال . خصيصتال

 

 لةخذ على سبيل المثال المعاد

x2 – 3y = 10 

 

، بإمكـان   xوفي حال كنت تعرف قيمة   . x عندها إيجاد الحّل للقيمة المجهولة       SOLVEبإمكان    .  في هذه المعادلة   yإذا كنت تعلم    

SOLVE عندها إيجاد الحّل للقيمة المجهولة y . بشكل مماثل" المسائل المؤلفة من عبارات " تعمل أيضاً هذه الطريقة على : 

 Markup × Cost = Price  الثمن/السعر= الكلفة × دة المئوية نسبة الزيا

  . عندها إحتساب القيمة التابعة للثالثSOLVEإذا كنت تعرف أي واحد من هذين المتغيرين، بإمكان 

عندها عملية إيجاد   عندما يكون للمعادلة متغير واحد فقط، أو عندما يتم تقديم القيم المعروفة لكل المتغيرات بإستثناء واحدة، تكون                  

يتم حدوث أو ظهور جذر المعادلة حيث تتوازن بشكل تام معادلة ما من كال النـوعين                .  هي إيجاد الحّل لجذر المعادلة     x ـالحّل ل 

 .التكافؤ أو التخصيص، أو عندما تساوي معادلة عبارات حسابية قيمة الصفر/التعادل

 

 الحّل لمعادلة ما إيجاد

 : فيما يخص متغير مجهول)  ضمن الحاسبة الثابتة/بإستثناء تلك المبيتّة( لمعادلة ما لما فيه إيجاد الحّل 

طباعة المعادلة كمـا سـبق   /وإذا دعت الحاجة، قم بإدخال. وقم بعرض المعادلة المطلوبة على الشاشة  إضغط على  . 1

 ".ت ضمن قائمة معادلة الرياضيات إدخال المعادال"  تحت عنوان 6شرحه في الفصل 

 على سبيل المثال إضغط علـى  .  ثم إضغط على المفتاح التابع للمتغير المجهولإضغط على  . 2 X 

 .ة آخر ضمن المعادلتسألك بعد ذلك المعادلة عن قيمة ما لكل متغيرx . ـلما فيه إيجاد الحّل ل

 : سؤال، قم بإدخال القيمة المطلوبة/لكل توجيه إدخال . 3

  .، إضغط على  هي ما تريدشة الى الشفي حال كانت القيمة المعروضة ع 
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ستجابة لتوجيـه   اإل"  راجع   لتفاصيل أكثر،  ( وفي حال أردت قيمة مختلفة، قم بإدخال أو إحتساب القيمة وإضغط على              

  ).6في الفصل " معادلة الرياضيات اإلدخال الخاص ب

 . أو بإمكانك إيقاف عملية حسابية تم إطالقها عبر لضغط على كل من 

 

حتـوي   ي باالضافة الى ذلك،  . رض قيمة المتغير على الشاشة     كما وتع  يتم إيجاد الجذر، يتم تخزينه في المتغير ذات الصلة،         عندما

 على القيمة التابعة لقيمة     Z ويحتوي السجل    ، على القيمة المقدرة سابقاً أو على الصفر       Y على الجذر بينما يحتوي السجل       Xالسجل  

 ).ان تساوي الصفر والتي يجب  ( Dجذر 

 

  وتعرض الحاسبة علـى الـشاشة   -د محد/فيما يخص بعض الحاالت المعقدة في علم الرياضيات، ال يمكن إيجاد حّل نهائي

حـين ال تـستطيع   " و " تفسير النتـائج  "  من لالحقاً في هذا الفصل وك" التأكد من النتيجة /قالتحقّ" راجع .  

SOLVEضمن الملحق " ا  إيجاد وحّل مD. 

 

أولي واحد أو تخمينين للقيمة المجهولة قبل البدء بعملية إيجـاد الحـّل             / بعض المعادالت، قد يساعد تقديم تخمين مبدئي       تعلّقفيما ي 

ـ    أ، وإذا كان ذلك مالئماً، إيجاد        واقعي نحو حلّ النتيجة  من شأن هذا تسريع العملية الحسابية وتوجيه        . للمعادلة . دكثر من حّل واح

 . الحقاً ضمن هذا الفصل " SOLVE ـالتخمينات االولية ل" راجع 

 

  . إيجاد الحل لمعادلة الحركة المستقيمة:مثال

 المعادلة الخاصة لحركة سقوط الجسم الحرة 

d = v0 t + 1/2 g t 2 

 

  . عملية التسارع بسبب الجاذبيةg الوقت و tالسرعة األولية،  v0  المسافة،dحيث تشكّل كل من 

 

 : طباعة المعادلة/قم بإدخال
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 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

( )
Ö ( ) 

 . تصفية الذاكرة/محو

� �
  

إطار معادلة/إختيار طريقة 
 . الرياضيات

  _
 .البدء بالمعادلة

 G _ 

إنهاء المعادلـة وعـرض
.القسم الشمالي على الشاشة

. المجموع التدقيقي والطول

 

 )  ft/s2 32.2 أو m/s2 9.8(على شكل متغير حتى يمكنك بذلك تبديلها لوحدات مختلفة ) التسارع بسبب الجاذبية  ( gتم وضع 

طريقة معادلـة الرياضـيات   /وبما ان إطار.  ثواني بدءاً من حالة الرقود5يها جسم ما خالل متار التي يسقط فقم بإحتساب عدد األ   

 : D على الشاشة، يمكنك البدء اليجاد الحّل الخاص بـ هي عاملة والمعادلة المطلوبة موجودة أصالً

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

السؤال عـن المتغيـرات_ 
 .المجهولة

 
value

، والسؤال عـنDإختيار  

V. 

 
value

،Vتخزين قيمة الصفر في     
 . Tالسؤال عن 

 
value

 والسؤالT ضمن   5تخزين  

 . G عن

 وايجادG في   9,8تخزين   

 . Dالحّل الخاص بـ 

 

  من حالة الرقود ؟ 500 الوقت لجسم يقع عن علو كم يلزم من: جرب عملية حسابية أخرى عبر إستعمال المعادلة عينها
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 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

ــى  ــة عل عــرض المعادل
 .الشاشة العرض

،Tإيجاد الحّل الخاص بـ      
 . Dالسؤال عن 

ــزين   ــي 500تخ ،D ف
 . Vالسؤال عن 

فر فييبقي على قيمة الص    

V . السؤال عنG . 

،G فـي    9.8يبقي علـى     
. Tإيجاد الحّل الخاص بـ

 

  إيجاد الحّل لمعادلة قانون الغاز المثالي :مثال

 :التابعين للغاز المثالي) moles( قانون الغاز المثالي العالقة بين كل من الضغط، الحجم، الحرارة والكمية يوضح

 P × V = N × R × T 

 العـدد   R  التابعـة للغـاز،    moles عدد   N) بالليترات  ( ، الحجم   ) N/m2 أو   بالضغط الجوي ( لضغط  ا Pحيث تشكّل كل من     

 + Kelvins :K=°C كـيلفن  درجات(  الحرارة Tو  ) J/mole–K 8.314  أو liter–atm/mole–K 0.0821(العالمي الثابت للغاز 

273.1 (  

 : قم بإدخال المعادلة

 :الشرح :شاشة العرض :ح المستعملةالمفاتي

P إطـار معادلـة/إختيار طريقة _ 
 . الرياضيات والبدء بالمعادلة

 _

 

إنهاء وعرض المعادلة علـى 
 . الشاشة

 . المجموع التدقيقي والطول 

 

على إفتـراض بـإن الغـاز       .  درجة مئوية  24 الكربون على    دن غاز ثاني أكسي    م moles 0,005تحتوي قنينة من ليترين على      

طريقة معادلة الرياضيا ت عاملـة، والمعادلـة   /إطار بما ان    . بإحتساب الضغط الخاص به    مق،  يتصرف على غرار الغاز الطبيعي    

 : P على شاشة العرض، يمكنك البدء بإيجاد الحل فيما يخص المطلوبة هي أصالً
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 :الشرح :شاشة العرض : المستعملةالمفاتيح

P  إيجاد الحّل لـP السؤال عن ،V. 

 .N، السؤال عن V في 2تخزين  

 و السؤال عـنN في   0,005تخزين   

R. 

، السؤال عـنR في   0,0821تخزين   

T. 

)Kelvinsفن درجات كيل ( Tإحتساب 

 إيجـاد الحـّل،Tفـي   297,1تخزين  

 .  بالضغط الجويPالخاص بـ 

قـم  .  درجة مئوية18 حين تكون الحرارة  atmospheres 0,05الضغط هو   .  ليترات على غاز النتروجين    5تحتوي قارورة من    

 ).جين زن الجزيئي للنترو الو28 حيث تشكل N × 28/V(بإحتساب كثافة الغاز 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

عرض المعادلة على شاشة 
 .العرض

، السؤالNإيجاد الحل ل     
 . Pعن 

ــزين   ــي 0,05تخ ،P ف
 . Vالسؤال عن 

، الـسؤالV في   5تخزين   
 . Rعن 

ــة   ــى قيم ــاء عل Rاإلبق
 . Tالسابقة، السؤال عن 

درجات كيلفن ( Tإحتساب  
Kelvins.( 

 إيجادT في   291,1تخزين  
 . Nالحّل الخاص بـ 

ــوزن ــساب ال ــة/إحت الكتل

 .N × 28بالغرام 

إحتساب الكثافة في الغـرام
 . لكل ليتر

 

�

�

�
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 ) من المصنع ( ة ضمن اآللة الثابت/ مع المعادلة المبيتّةإيجاد الحّل

ــة ــادالت المبيتّ ــي /المع ــبة ه ــمن الحاس ــة ض  2*2“ :الثابت lin.  solve”  (Ax+By=C,  Dx+Ey=F) 3*3“  و  lin. 

Solve”(Ax+By+Cz=D,  Ex+Fy+Gz=H,  Ix+Jy+Kz=L).و ، ا، لن يكون لكل من حداه في حال إخترت إ  

 Aمن (  متغيراً 12 و  2*2فيما يخص الحالة  ) F الى Aمن  ( ات متغير6 طلب الضغط على من شأن . أي تأثير

 3*3للحالة  ) Lالى    وx ،y وقيم كل مـن  2*2لنظام المعادلة الخطية   y,x ويتم إستعمالهم لما فيه إيجاد قيم كل من ،  z  لنظـام

  وx ،y يتم حفظ النتائج ضمن المتغيرات .3*3المعادلة الخطية  z.    يمكن ان تكتشف اآللة الحاسبة حاالت ذات حلـول عديـدة ال

 .متناهية أو عدم وجود للحلول على االطالق

      قم بإيجاد الحّل للمعادالت المتزامنة: مثال

 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 � �
� �

طريقـة/الدخول اللى إطار  
 .ياتمعادلة الرياض

Ø � �
� �

عرض المعادلـة الثابتـة
 . ضمن الحاسبة

 
value

 . Aالسؤال عن 

 
 

value
، الـسؤالA في   1تخزين  

 .Bعن 

 
value

، الـسؤالB في   2تخزين  
 .Cعن 

value
، الـسؤالC في   5تخزين  

 .Dعن 

value
، الـسؤالD في   3تخزين  

 .Eعن 

value
، الـسؤالE في   4تخزين  

 .Fعن 

ــزين  ــي 11تخـ ،F فـ
. y و xوإحتساب كل من 

Ø  قيمةy.  

 

 

x+2y=5 

3x+4y=11 
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  SOLVEإدراك والتحكّم بعملية /فهم

 حال فشلت المحاولة تقوم     في.  في البداية إيجاد الحّل الخاص للمعادلة بطريقة مباشرة فيما يخص المتغير المجهول            SOLVEتحاول  

SOLVE    رتبدأ االج ).  اإلعادة( كرار  ت بالتبديل وإستعمال إجراءات ال          اءات بتقييم المعادلة عبر إستعمال تخمينين أولين  فيما يخص

ـ    .  بإنتاج تخمين آخر أفضل    SOLVEعلى النتائج التابعة لهذه التخمينات، تقوم        مستندة   .المتغير المجهول  رار وعبر عمليـات التك

 .  قيمة ما للمتغير المجهول والتي من شأنها جعل قيمة المعادلة تساوي الصفرSOLVEالمتتابعة، تجد 

فـي المعادلـة    " = "  أيعتبار إ يتم–   بعملية تقييم معادلة ما، تفعل ذلك بالطريقة عينها التي تقوم بها SOLVEعنما تقوم 

 هذا التأكيد بأن من شأن. P × V – (N × R × T)عادلة قانون الغاز المثالي على الشكل على سبيل المثال، يتم تقييم م ". -"على أنه 

فؤ تتوزان عند الجذر وبأن المعادلة من نوع العبارة الحسابية تساوي الـصفر عنـد               االتك/المعادلة من نوع التخصيص أو التعادل     

 .الجذر

دخـال  في بعض الحاالت، تحتـاج إل     . خرىاألمعادالت  ال عن   تكون بعض المعادالت أصعب فيما يخص إيجاد الحّل الخاص بها         

 إختيار" راجع  . ( ة لما فيه إيجاد حّل ما     تخمينات أولي  ـة ل  تخمينات أولي SOLVE  " فـي حـال لـم تـستطيع        ).  الحقاً   فيما سيرد

SOLVE إيجاد حّل ما، تعرض اآللة الحاسبة    . على الشاشة  

 .SOLVEضافية عن طريقة عمل لمعلومات إ  Dراجع الملحق 

 

 د من النتيجة التأكّ/قالتحقّ

 للمعادلة وذلك عبر معاينة القيم المتبقيـة فـي          ياً فعل  الحسابية، يمكنك التحقّق ما إذا كانت النتيجة حالً        SOLVEبعد إنتهاء عمليات    

 : المكدس

فيما يخص القيمة المجهولة، أي ) الجذر ( على الحّل ) تصفية القيمة المعروضة / لمحو إضغط على  ( Xيحتوي السجل  

 . لمعادلة تساوي الصفراتقييم لقيمة التي من شأنها جعل عملية بما معناه ا

يجب ان يكون هذا العـدد  . ساوي الصفر  ي على كل من التخمين السابق التابع للجذر أو       ) إضغط على    ( Yيحتوي السجل    

 ،لم يكن كذلك، يكون عندها الجذر الـذي يـم تقديمـة فقـط عـدد تقريبـي                 وفي حال   . Xعين القيمة الموجودة في السجل      

 .  سوية متقاربة تكونيجب على هذه االعداد المحاصرة ان. الجذر Y  وXتقارب القيم التابعة لكل من سجالت /تحاصرو

الدقيق، يجـب  / الصحيحوفيما يخص الجذر.  التابعة للمعادلة عند الجذرDقيمة  )  مجدداًإضغط على   ( Zيحتوي السجل    

 ويجب ان يكون هذا العـدد  ،وفي حال لم تكن صفراً، فأن الجذر الذي يم تقديمه هو عدد تقريبي           . ان تساوي هذه قيمة الصفر    

 . قريب من الصفر

 

 

 

�

�
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 في حال إنتهت عملية حسابية ما مع  كنـك  يم( جذر مـا  التقارب على /، لم تستطيع عندها اآللة الحاسبة التركيز 

.  ))الوصـفية  ( تصفية الرسالة /محو ل  أو عبر الضغط على   - التقدير النهائي التابع للجذر      – Xرؤية القيمة في السجل     

 على القيمة التابعة للمعادلـة      Z يحتوي السجل    .يجاد الجذر إ مؤخراً لما فيه     البحث فيه   المجال الذي تمY    و   Xتحاصر كل من قيم     

 . رعند التخمين االخير للجذ

 قريبة من الصفر، فمن المحتمـل أال يكـون          Z غير متقاربة، أو إذا لم تكن قيمة السجل          Y و   Xإذا كانت قيم كل من سجالت        

 .  جذر ماXالتقدير من السجل 

 عدد  X قريبة من الصفر، فمن الممكن ان يكون التقدير من السجل            Zقيمة السجل    و  على تقارب،  Y و   Xإذا كانت قيم سجالت      

 . لجذرتقريبي ل

 

  حسابية SOLVEإعاقة عملية /إيقاف

“ وستظهر الرسالة أو   لما فيه إيقاف عملية حسابية ما، إضغط على   التقدير الحالي األفـضل  .”

س، إا لمع إستعمل .  المجهولالخاص بالجذر موجود في المتغيركن متابعة عملية نما ال يمينته دون التعاطي مع المكد

 .الحّلإيجاد 

 

ة ل إختيار التخمينات األوليSOLVE  

 : يأتي التخمينين األوليين من

 ن حالياً ضمن التنغيرالمجهولالعدد المخز . 

 ) شاشة العرض ( Xالعدد الموجود في السجل  

د فقط وتخزينه في     إذا قمت بإدخال تخمين واح     . بذلك يتم إستعمال هذه المصادر للتخمينات في حال قمت بإدخال تخمينات أو لم تقم            

موجود على الشاشة                  ،المتغير إذا كانت  ( .  سوف يحمل التخمين الثاني القيمة عينها بما ان العدد الذي قمت للتو بتخزينه في المتغير

 ). يكون لديها بذلك تخمينين مختلفين ة بتبديل أحد التخمينات بعض الشيء لالحالة كذلك، تقوم اآللة الحاسب

 : يناتك الخاصه الفوائد التاليةلعملية إدخال تخم
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 . تحديد مدى البحث، بإستطاعة التخمينات تخفيض الوقت الالزم إليجاد حّل ما/عبر تضييق 

مجـال  /جراءات نحو كل من النتيجة أو مدى      ستطاعة التخمينات توجيه اإل   في حال وجود ألكثر من حّل ما في الرياضيات، بإ          

 ال، يمكن للمعادلة الخاصة بالحركة الخطيةعلى سبيل المث. النتائج المطلوبة
d = v0 t + 1/2 gt 2 

 ن فيما يخصان يكون لديها حليt .بإمكانك توجيه النتيجة لعملية الحّل المطلوبة عبر إدخال التخمينات المالئمة . 

ألنه وفي القـسم    ،   T ـجاد الحّل ل  دخال التخمينات قبل إي   المعادلة سابقاً ضمن هذا الفصل إ      ستعمل هذه لم يطلب منك المثال الذي إ     

ولـذلك  ) واقعية (  جيدة Tوكانت القيمة التي تركت ضمن   . D ـ وإيجاد الحّل ل   T ـاالول من ذاك المثال، قمت بتخزين قيمة ما ل        

ستعمالها بمثابة تخمين عند القيام بإيجاد الحّل الخاص بـ  إتمT . 

على سـبيل   .  ورود هذه القيم   تفادي  ما هو مجهول، بإستطاعة التخمينات      يخص  فيم  في حال ال تسمح معادلة ما ببعض القيم          

 المثال،
y = t + log x 

 الرسالة  (  x ≤ 0تعطي خطأ إذا كانت    (  

 .  أكثر من جذر واحد، إنما تساعد التخمينات بإيجاد الجذر المطلوب،ضمن المثال التاليلدى المعادلة، و

 .إيجاد جذر مالما فيه إستعمال التخمينات : مثال

علـى  صنع صندوق ذات فتحـة فـي األ       / سنتيمتر، قم بتشكيل   80 سنتيمتر بـ    40 ،عبر إستعمال قطعة مستطيلة من لوح معدني      

أي الكميمة التي ستطوى على طول كل من الجوانـب          ( رتفاع الصندوق   إيجاد   انت بحاجة إل   . سنتيمتر مكعب  7500وبحجم يبلغ   

 . يفضل الصندوق الطويل على القصيركما و. يعطي الحجم المحدد/م، والتي تقد)االربعة 
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40 

80 

40_2  H

H 

H 

80_2  HH H 

 

 :  هوVلحجم او. (2H – 40)، العرض هو(2H – 80) تمثّل االرتفاع، فطول الصندوق هو Hذا كانت إ

V = ( 80 – 2H ) × (40 – 2H ) × H 

 شكلوالذي يمكنك تبسيطه وإدخاله على ال

V= ( 40 – H ) × ( 20 – H ) × 4 × H 

 :دخال المعادلةقم بإ

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 
إطــار معــادل/إختيــار طريقــة_

 . الرياضيات والبدء بالمعادلة

4

HÕ _
 

4  
H Õ _

 

H _ 
نهاء المعادلـة وعرضـها علـىا 

 . الشاشة

 . المجموع التدقيقي والطول 
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وبمـا أن الـصندوق     . ا صندوق طويل وضيق أو صندوق قصير ومسطّح لديهم الحجم المطلوب          أنه بإمكان صنع إم     يبدو معقوالً 

 سـنتيمتر غيـر ممكنـة الن        20، فاإلرتفاعات األكبر من     مع ذلك و . فاإلحتماالت األولية األكبرهي معقولة    الطويل هو المفضل،  

 . سنتيمتر مالئمة20 و10 تكون التخمينات االولية من وبذلك. سنتيمتر 40 هو معدني اللوح العرض

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

طريقة معادلـة/الخروج من إطار   
 . الرياضيات

H
 _

ة بالحدودتخزين التخمينات الخاص  
 . العليا والدنيا

عرض المعادلـة الحاليـة علـى 
 . الشاشة

H 
value

. V، السؤال عن Hإيجاد الحل لـ 

إيجـاد. V ضـمن    7500تخزين   
 . Hالحل لـ 

 

جعة كل من قيمة التخمـين   وذلك عبر مرا- دقيقاً  جذراً صحيحاً أو تقديمذا قد تمإ أي ما معناه، - هذا الحّل   ق اآلن من نوعية   تحقّ

  ). Zفي السجل ( ة عند الجذر وقيمة المعادل ) Yفي السجل ( جذر السابقة لل

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

Yتشكّل هذه القيمـة مـن الـسجل          
التخمين الذي تم القيام به مباشـرة

 أنه يساويوبما. قبل النتيجة النهائية  
الحّل، يكـون الحـّل هـو الجـذر

 .الدقيق/الصحيح

 بـانZتظهر هذه القيمة من السجل       
 .المعادلة تساوي صفراً عند الجذر

 

وقمـت  )  سـنتيمتر    20( علـى   األرتفـاع   اإلفي حال تجاهلت الحد     .  سنتيمتر 15 × 10× 50 قياسات الصندوق المطلوب هي     

 وإذا. جذر غير نافع واقعيـاً     ما يشكّل    – 42,0256رتفاع  إ سنتيمتر، سوف تحصل على      40 و 30ولية من   بإستعمال التخمينات األ  

 ممـا يعطـي صـندوق       - سنتيمتر 2,9774 سنتيمترات، ستحصل على إرتفاع      10إستعملت تخمينات أولية صغيرة مثال صفر و      

 . ير ومسطح غير مرغوب بهغص

 

 

�

�
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. عمالها، بإمكانك إستعمال رسم بياني لمساعدتك على فهم التصرف الخاص بالمعادلـة           ستإات عليك   أي تخمين في حال كنت ال تعلم      

الرسم البياني، قم بعرض المعادلة وإضـغط       على  نقطة  /ولكلّ  موضع  . يخص ما هو مجهول   فيما  قم بعملية تقييم معادلتك بعدة قيم       

فيما يتعلّق  . yإحداثيات   أي   يمة المعادلة الموافقة،   ومن ثم إحصل على ق     x قم بإدخال إحداثيات     x وعند السؤال عن     - على  

تذكر بأن قيمـة    . نتاج قيم مختلفة للمعادلة   إلما فيه    H وتبديل قيمة    7500 على   V تحديد/، عليك دائماً بضبط   بالمسألة الواردة سابقاً  

 . يمة هذه المعادلة على الشكل التالييظهر التخطيط التابع لق. هذه المعادلة هي الفرق بين الجهات اليمنى واليسرى من المعادلة

7500 _ (40_ ) (20_ ) 4H H H

20,000

_10,000

50

H
_10

 

 

 لمزيد من المعلومات 

يحتـوي  . على تشكيلة واسعة من التطبيقات    وذلك  قدم لك هذا الفصل معلومات فيما يخص إيجاد الحّل لما هو مجهول أو للجذور               

ف يتم تفسير النتائج، مإذا يحصل حين  كي،SOLVEرزمية الخاصة بـ   عن كيفية عمل الخوا     على معلومات أكثر تفصيالً    Dالملحق  

 . نتائج خاطئة والحاالت التي ممكن ان تسبب ال يتم إيجاد أي حّل،
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8 

ة لمعادالت الرياضيات العملية التكاملي 

ـ إذا ت . المطلق لدالة ما  / التكامل المحدد   لعملية إحتساب  ، العلوم والهندسة  ائل التابعة لكل من الرياضيات،    د من المس  تتطلب العدي  ت م

 الرياضيات على الشكل    بصيغة يمكن التعبير عن التكامل      ،b الى   a وتمتد فترة التكامل من       f(x)  الدالة بواسطة  كتابة/الداللة على 

 التالي 

∫= b 
a dx (x) f I

 

f (x)

b
x

a

I

 

 المحور اإلحداثي ،  f(x) الرسم البياني للدالة بكل من ة المنطقة المحاطة هندسي على أنها مساح بشكل Iيمكن التعبير عن الكمية 

 ).ية التكاملمجال العملية /فترة خالل غير سلبية المنحى f(x) بشرط ان تكون ( x = b  وx = a  وحدود كل منxالسيني 

 ∫ (لة الحالية فيا يتعلّق بالمتغير المحدددابتكامل المع) FN∫ (  تقوم العملية d_( .  يمكن ان يكون للدالة أكثر من متغيـر

  .واحد
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 ) FN ∫(تكاملية معادالت الرياضيات 

 : يام بالعملية التكاملية للمعادلةللق

إدخال المعادالت ضـمن    " راجع  ( دخالها  ، قم بإ   الرياضيات  الدالة التكاملية مخزنة ضمن قائمة معادلة      ذا المعادلة التي تحدد   إ . 1

 تحتوي المعادلة عادة على     .نمط معادلة الرياضيات  /ومن ثم قم بالخروج من طريقة      ) 6في الفصل   " قائمة معادلة الرياضيات    

  .عبارة حسابية فقط

  .د األعلى ثم أدخل الح  أدخل الحد األدنى وإضغط على.أدخل حدود العملية التكاملية . 2

  أو× إضغط على( معادلة الرياضيات    عبر قائمة  إلنتقال قم با  ، وإذا دعت الحاجة    إضغط على : عادلةقم بعرض الم   . 3

Ø ( لعرض المعادلة المطلوبة على الشاشة. 

  . من شأن هذا إطالق العملية الحسابية. متغير   إضغط على:إختر المتغير الخاص بالعملية التكاملية . 4

   رسالة  في حال تسبب إستعمال. ذاكرة أكثر بكثير من أي عملية أخرى في اآللة الحاسبة يستعمل  

 .B راجع الملحق ،

 " ويـتم عـرض الرسـالة        ،   أو  كامليـة جاريـة عبـر الـضغط علـى كـل مـن             يمكنك إيقاف عملية حـسابية ت     

 ال تتوفّر أي معلومات عن عمليـة        ، على أية حال   .تكامل إنما ال يمكن إستئناف عملية ال      ،2على السطر    " 

 .التكامل وذلك حتى تنتهي العملية الحسابية بشكل طبيعي

 تكـون   . على مستوى الدقّة المفترض للدالة التابعة لك والمستعمل للنتيجـة          ،شاشةعلى ال تؤثر عملية ضبط تصميم شكل العرض       

ـ كـل    وأطول ضـمن      التحديد/الضبطل ضمن عمليات    يطونما تستلزم وقتاً    عملية التكامل أكثر دقّة إ       و ،   نم

ولما فيه المزيد ن    . Z و   T مما يدفع حدود العملية التكاملية الى السجالت         ،Y فتوضع في السجل     الشك،/ اما قيمة عدم الدقة    .

 . الحقاً ضمن هذا الفصل" دقّة العملية التكاملية "  راجع ،المعلومات

 

 :بواسطة معلومات مختلفةية التكاملية على المعادلة عينها للقيام بالعمل

ثم إبدأ عند الخطوة . Y و X لوضعهم ضمن السجالت     قم بالضغط على،إذا كنت تستعمل الحدود عينها للعملية التكاملية

 . 2من الخطوة  بدأ، إوفي حال أردت إستعمال حدود مختلفة.  ضمن القائمة الواردة سابقا3ً

 .  التكامل عامل مع المعادلة التي تحدد1  إبدأ مجدداً من الخطوة،ستعمال معادلة مختلفةام بمسالة أخرى عبر إوللقي

 

 

 

 

 .Besselدالة  : مثال

�

�
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 على الشكل 0النوع األول والترتيب  / من الدرجةBessel  يمكن التعبير عن دالة

∫=
π

π
 

dttxxJ
0 0 )sincos(1)(

 

 .3 و 2 من x قيم ا يخصم فيBessel  قم بإيجاد دالة

 :التكاملعامل قم بإدخال العبارة الحسابية التي تحدد دالة 

cos (x sin t ) 

 

:المفاتيح المستعملة :شاشة العرض  : الشرح   

 
( )Ö( )  

 .تصفية الذاكرة/محو

   
  

إختيــار طريقــة  نمــط معادلــة 
 .الرياضيات

X ادلةإدخال المع. 

  
  

ÕÕ _ 
إنهاء العبارة الحـسابية وعـرض       

 .القسم الشمالي منها على الشاشة

 .المجموع التدقيقي والطول 

إطار معادلـة   /الخروج من طريقة   
 .الرياضيات

 

 . π ،x = 2  من الصفر الىtادلة فيما يتعلّق بقيمة  قم االن بعملية تكامل هذه المع

:المفاتيح المستعملة :شاشة العرض  : الشرح   

9  (  .Radians إختيار نمط القياس (

الحد( إدخال حدود العملية التكاملية       
 ).األدنى أوالً 

 .عرض الدالة على الشاشة 

 ∫  .السؤال عن المتغير لعملية التكامل_ 

 
value 

  .Xالسؤال عن قيمة 
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∫
x = 2البدء بالعملية التكاملية لـ  

∫
π 

 0 
)(tf 

 .  النهائيةJ0 (2)نتيجة    

 

 بما أنه قـد تـمπ (    ,0(يجب عليك إعادة تحديد حدود العملية التكاملية .  الحدود للعملية التكاملية مع نفسJ0(3) قم اآلن بإحتساب

  .π م خارج المكدس بواسطة عملية القسمة السابقة بـدفعه

:المفاتيح المستعملة :شاشة العرض  : الشرح   

دخال حدود العملية التكامليـةإ 
 ).الًالحد األدنى أو(

 .عرض الدالة على الشاشة 

 ∫ السؤال عـن المتغيـر لعمليـة _ 
 .التكامل

  .Xالسؤال عن قيمة  

 
∫

x = 3 البدء بالعملية التكاملية 

∫ لـ
π 

 0 
)(tf 

 . النهائيةJ0(3)نتيجة    

 

 .علية تكامل جيب الزاوية: مثال

يطلـق عليهـا   (حتساب التكامل لعملية إ) مثال إرسال النبض عبر الشبكات المثالية ( تتطلّب بعض المسائل في نظرية اإلتصاالت     

 :لوهو على الشك) أحياناً تكامل الجيب

dx
x

xtS
t

i )sin( )(
 

0 ∫=
 

 .Si (2) قم بإيجاد

 

 

 

 :ل العبارة الحسابية التي تحدد دالة التكاملأدخ

�

�

�

�
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x
xsin

 

ـ  الحد األدنى للعملية التكاملية،x = 0 قييم هذا الدالة عندتفي حال حاولت اآللة الحاسبة   (أ ، ينتج عن ذلك خط   

 تكون كل من أطراف مجـال       مود العملية التكاملية ما ل     ال تقوم خوارزمية عملية التكامل بتقييم الدوال عند كل من حد           ،مع ذلك ). 

ات النقاط كبير جداًنالتكامل قريبة جداً مجتمعة أو عدد عي . 

:المفاتيح المستعملة :شاشة العرض  : الشرح   

    
  

ــة ــار طريق ــة/إختي نمــط معادل
 .الرياضيات

X البدء بالمعادلة . 

Õ _لهالل األيمن لإلغالق مطلوب فيا
 . هذه الحالة

X _ 
 . إنهاء المعادلة 

 . المجموع التدقيقي والطول 

نمط معادلـة/الخروج من طريقة   
 .الرياضيات

 

 ). t = 2 (2تمتد من الصفر الى  ) Xأي  ( x قم االن بعملية تكامل هذه الدالة فيما يتعلّق بقيمة 

:المفاتيح المستعملة :شاشة العرض  : الشرح   

9  (  .Radiansإختيار نمط القياس  (

X
 

إدخال حـدود العمليـة التكامليـة_
 ).ألدنى أوالًا(

عرض المعادلـة الحاليـة علـى 
 .الشاشة

 X 
∫

. Si(2)نتيجة فيما يخص إحتساب ال
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 دقّة العملية التكاملية 

تعتمد دقّة هذا التقريب على دقـة       .  تقوم بعملية التقريب   ،تماماً/ قيمة العملية التكاملية بدقّة     إحتساب بما أن اآللة الحاسبة ال تستطيع     

دوير ضمن اآللة الحاسـبة وعلـى دقّـة الثوابـت           أثر هذا بخطأ الت   تكما ي .  كما تم إحتسابها بواسطة معادلتك     ،دالة التكامل عينها  

 . التجريبية

 العالية بطريقة غيـر      مثال النوع المسنّن او النوع ذات الترددات       من الممكن إحتساب عمليات تكامل الدوال ذات خصائص معينّة        

 ،شاكل كما وتقنيات التعامل معها    تم شرح الخصائص للدوال التي من شأنها التسبب بالم        .  لكن إمكانية ورود ذلك ضئيلة جداً      ،دقيقة

 . Eضمن الملحق 

 

 تحديد الدقة 

تحديـد دقـة إحتـساب العمليـة         )ALL ، أو    FIX   ، SCI   ، ENG(معايرة تصميم شكل العرض على شاشة       /من شأن عملية ضبط   

ـ ويـستلزم (ملية إحتساب التكامـل   لع كلما كانت الدقة أكبر،عداد المعروضة أكثر  كلما كانت األ  : التكاملية ت أطـول لعمليـة    لوق

ة فقط نـسبةً     إنما تفترض اآللة الحاسبة بان الدالة دقيق       ، كلما قّل عدد االرقام المعروضة أضحت العملية الحسابية أسرع         .)إحتسابه

 . رقام المحددةلأل

تي تعتبرها دقيقة فيما    تحديد العرض على الشاشة بشكل ال يظهر سوى عدد االرقام ال          / قم بضبط  ،لما فيه تحديد دقّة العملية التكاملية     

 . عكس على نتيجة عملية التكامل من شأن هذا المستوى من الدقة واإلحكام ان ين.يخص قيم التكامل

 يتم تحديد الدقّة عندها بحسب تصميم شكل العرض على          ، )7ضبط المعين   /تم تحديد ( نمط عرض الكسور عاملة     /إذا كانت طريقة  

 . الشاشة السابق

 

 ر عن الدقة التعبي/التفسير

  إضـغط علـى  . Yعدم الدقة لعملية التكامل تلك ضمن السجل      / تضع اآللة الحاسبة نسبة الشك     ،بعد إحتساب عملية التكامل   

 . عدم الدقة/لمعاينة القيمة التابعة للشك

 . الدقّةعدم / نسبة الشك 0.0002  تكون عندها0.0002 ± 1.6054  يساوي Si(2)  في حال كان تكامل،على سبيل المثال

 

 

 

  تحديد الدقّة :مثال
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 .)من المثال السابق(  الحسابية SCI 2 عبارةحتساب التكامل ضمن  بإ، قمSCI 2 مع تحديد تصميم العرض على

:المفاتيح المستعملة :شاشة العرض  : الشرح   

8  
( )  

تحديد علـى التـدوين/قم بالضبط 
العلمي مع موضـعين عـشريين

 الدالة دقيقة علـىمحدداً بذلك بأن  
 . مكانين عشريين

تحريك حدود العمليـة التكامليـة 
 الـىT و Zنزوالً من الـسجالت     

 .Y و Xالسجالت 

 . عرض المعادلة الحالية 

 X 
∫

تم تقريب العملية التكامليـة علـى
 . موضعين عشريين

عدم الدقـة للتقريـب/نسبة الشك  
 . الخاص بالعملية التكاملية

 

 

حتـى مكانهـا    وذلك  عملية التقريب   على  عدم الدقة أي تأثير     / وبما أنه ليس لنسبة الشك     .0.0161±1.61 تساوي العملية التكاملية  

 .يقةرقام العروضة في هذا التقريب على أنها دقعتبار األ يمكنك إ،العشري الثالث

 يمكنك زيادة عدد االرقام ضمن تصميم شاشـة         ،عدم الدقة فيما يخص تقريب ما أكثر مما أخترت السماح به          /إذا كانت نسبة الشك   

 ،بشكل عـام ).  تحتسب بدقّه حسب عدد االرقام الظاهرة على الشاشة   f(x) شرط أنه ما تزال( العرض وإعادة العملية التكاملية 

قة لعملية تكاملية بعامل يساوي عشرة لكل رقم مضاف والمحدد ضمن تصميم شـكل العـرض علـى          عدم الد /تنخفض نسبة الشك  

 . الشاشة

 

 .ة تبديل الدقّ:مثال

 . قم بتحديد النتيجة لتكون دقيقة على أربعة مواضع عشرية بدل عن إثنين فقط،المحتسبة للتوو  التكاملية  Si(2) فيما يخص عملية

 

 

 

 

�
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:المفاتيح المستعملة :شة العرضشا  : الشرح   

8  
( )  

تحديد الدقة على أربعة مواضع 
عدم /ما تزال نسبة الشك. عشرية

الدقة من المثال السابق معروضة 
 .على الشاشة

تحريك حدود العمليـة التكامليـة 
 الـىT و Zنزوالً من الـسجالت     

 .Y و Xالسجالت 

ة الحالية على عرض المعادل 
 .الشاشة

 X 
∫

 . إحتساب النتيجة

عدم الدقة /الحظ بان نسبة الشك 
  1/100تساوي تقريباً حجم 
عدم الدقة /مقارنة بنسبة الشك

 المحتسبة SCI 2التابعة لنتيجة 
 .سابقاً

8  ( )  .FIX 4العرض إسترجاع تصيم  

9  ( نمـط القيـاس/إسترجاع طريقـة   (
 . بالدرجات

 

 

 فـإن هـذه   ،في الواقع.  الدقة على أنه من الممكن ان تكون النتيجة صحيحة لغاية ثالثة مواضع عشرية فقط            عدم/تشير نسبة الشك  

عـدم  /وبما أنه يتم إحتساب نسبة الشك     . للمكامل هذا مع القيمة الحالية     م مقارنتها تالنتيجة هي دقيقة لسبعة مواضع عشرية عندما ي       

عدم الدقة  /ر دقة مما تشير اليه نسبة الشك      لحاسبة وفي معظم الحاالت تكون أكث      فعملية التقريب لآللة ا    ،الدقة لنتيجة ما بشكل متحفّظ    

 . الخاصة بها

 

 لمزيد من المعلومات 

ملية ضمن ستعمال العملية التكام لك هذا الفصل تعليمات عن إقدHP  35s  يحتـوي  . ذلك على تشكلية واسعة مـن التطبيقـات  و

نتائج خاطئـة   ب  تسب، الحاالت التي قد      على معلومات أكثر تفصيالً لكل من طريقة عمل الخوارزمية للعمليات التكاملية           Eالملحق  

 . لتكامليةوالحاالت التي تطيل وقت اإلحتساب كما والحصول على التقريب المعتمد والتابع للعملية ا
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 . العمليات بواسطة األعداد المركّبة

 

  إستعمال األعداد المركّبة والتي على الشكلHP 35sتستطيع 

  
 ,sin, cos(، العمليـات المثلثيـة المركّبـة    )÷ ، ×، -، ( +وهي مجهزة  بالعمليات لكل من الحساب المركّب  tan( ،

z  ، 1/z ،2–ودوال الرياضيات  
1
zz  ، ln z و ،e z) .  حيث كل منz1و  z2أعداد مركّبة  .( 

  .ALGإطار / متوفر فقط ضمن طريقةx+yiإن الشكل 

 :لما فيه إدخال عدد مركّب ما

  : الشكل

 .أدخل القسم الحقيقي. 1

 .6إضغط على. 2

 . أدخل القسم الخيالي. 3

  : الشكل

 .أدخل القسم الحقيقي. 1

 .إضغط على. 2

 .أدخل القسم الخيالي. 3

 .6إضغط على. 4

  : الشكل

 .rقيمة أدخل . 1

 .?إضغط على. 2

 .θأدخل قيمة . 3

 .ما لم تتم اإلشارة اليه بشكل مغاير RPNإطار /تستعمل جميع البرامج ضمن هذا الفصل طريقة

 األعداد المركّبة ضمن المكدس 
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، يتم عرض العدد المركّـب      RPNضمن طريقة   .  من مستوى المكدس   2 أو القسم    1قسم  يشغل العدد المركّب كل من ال     

 من شاشة العرض، بينما يتم عرض العدد المركّـب الـذي            2 على السط    X من السجل    2 أو القسم    1الذي يشغل القسم    

 .  من شاشة العرض1، على السطر Y من السجل 2 والقسم 1يشغل القسم

م  س ق ل  3ا

م  س ق ل T 2ا  

م  س ق ل  1ا

 

م  س ق ل  3ا

م  س ق ل Z 2ا  

م  س ق ل  1ا

 

 

م  س ق ل X 3ا 1 i Y 1  

Y 1 و   أ  a Y أو 1  

X 1 و   أ  r 1 

ــى  ( ــرض عل الع
 )1السطر 

r1θa1 

م  س ق ل X 3ا 2 i Y 2  

Y 2 و   أ  a X أو 2  

X 2 و   أ  r 2 

ــى  ( ــرض عل الع
 )2السطر 

r2θa2 

 
ة  ي ل م ع

س  د ك م ل ا
ة ب ك ر م ل  ا

 
ة  ي ل م ع ل ا ة  ج ي ت ن

ة  ب كّ ر م ل  Zا

 

 

 لمركبةا تالعمليا

 و  ALGإطار  كل من     /إستعمل العمليات المركّبة بنفس الطريقة التي تقوم بها بالعمليات الحسابية الحقيقية ضمن طريقة            

RPN . 

 : لما فيه القيام بعملية حسابيه ذات عدد مركّب واحد

 . كما سبق شرحهzأدخل العدد المركّب . 1

 .قم بإختيار دالة العملية المركّبة. 2

 

 zوال الخاصه بعدد مركّب واحد، الد

�

�
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:إلحتساب :إضغط على   
  z–تبديل العالمة الحسابية، 

   z/1العكوس /المقلوب

  ln zالعادي /اللوغاريتم الطبيعي

  ezالعادي /نقيد اللوغاريتم الطبيعي

  zجيب الزاوية 

  zجيب التمام 

  zظّل الزاوية /مماس

 ABS(z)القيمة المطلقة، 

= ARG(z)، قيمة الحجة

 

 :لما فيه القيام بالعمليات الحسابيه بواسطة عددين مركّبين

 .كما سبق شرحه z1أدخل العدد المركّب االول، . 1

 .كما سبق شرحه  z2أدخل العدد المركّب االول، . 2

 .قم بإختيار العملية الحسابية. 3

 Z2 وZ1الحساب مع عددين مركّبين، 

:إلحتساب :علىإضغط    
  Addition, z1 + z2 الزائد
  Subtraction, z1 – z2 الطرح
  Multiplication, z1 × z2 الضرب
  Division, z1÷ z2 القسمة

Power function, 2 الدليل/دالة األس
1
zz   

 

 

 

 

 : أمثلة

�
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 :المثلّثات بواسطة األعداد المركّبةاليك بعض األمثلة في علم الحساب وعلم 

 )2i3(تقييم /قم بإحتساب

:المفاتيح المستعملة :شاشة العرض  :الشرح   

8  
( ) 

شـكل ضبط تحديد تـصميم   
 . شاشة علىالعرض

 
6  9.1545النتيجـة هـي     i  –

4.1689.  

 
 إحتساب العبارة الحسابية التالية/قم بتقييم

z 1 ÷ (z2 + z3), 

 z1 = 23 i 13, z2 = –2i1  z3 = 4 i– 3    حيث

 
 : قم بالعملية الحسابية على الشكل التالي

:المفاتيح المستعملة :شاشة العرض  :الشرح   

8  
( ) 

ضبط تحديد تصميم شكل العرض على
 .شاشة

 z1إدخال 6

6  z2إدخال  

6    (z2 + z3)  2 النتيجة هي i ‐2 

 z 1 ÷(z2 + z3) 2.5 النتيجة هي i 9 

 (3 i –2/3)×(i –2/5 4) إحتساب/قم بتقييم

:المفاتيح المستعملة :شاشة العرض  :الشرح   

8  
( ) 

ضبط تحديد تصميم شكل العرض 
 .اشةعلى ش

6  4i-2/5   إدخال 

6  3i-2/3   إدخال 

 11.7333i-3.8667  النتيجة هي  
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 إحتساب/قم بتقييم
2−ze حيث z = (1i 1) 

:المفاتيح المستعملة :شاشة العرض  :الشرح   

6  النتيجة المرحلية  1i1إدخال 
 التابعة لـ

 Z–2 0   ، النتيجة هيi-5 

 النتيجة النهائية هي 
0.8776 i– 0.4794. 

 

 

 إستعمال األعداد المركّبة في التدوين القطبي 

تستعمل هـذه االشـكال     .  النمط القطبي أو التدوين القطبي    /لحقيقية بحسب الشكل  تستعمل العديد من التطبيقات األعداد ا     

مزدوجة على غرار األعداد المركّبة، وبذلك يمكنك القيام بالحساب بواسطة هذه األعداد عبـر إسـتعمال                /أعداداً ثنائية 

 . العمليات المركّبة

التخيلي /الخيالي

r 

real

(a, b)
imaginary

θ 
 

 قيقيالح

  

  عملية إضافة المتجهات :مثال

 . الشحنات الثالث التالية/قم بإضافة المتجهات
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y

185 lb      62o

100 lb      261o

170 lb      143o L1

L2

L3

x

 

 

:المفاتيح المستعملة :شاشة العرض  :الشرح   

9  (  .تحديد طريقة الدرجات/ضبط (

8  
( )

تحديد طريقة األعداد /ضبط
 .المركّبة

?

 
θ
θ

  L1 إدخال

?

  
θ
θ

 L2 إدخال

?

 
θ
θ

 L2 + L3  وإضافة  L3 إدخال

  θإضافة L1 + L2 + L3 

Õ      اإلنتقال ضمن الشاشة لرؤيـة
 .  لنتيجةباقي ا

 

التحديد /نمط النتيجة على طريقة الضبط    /، إنما يعتمد شكل   مختلفةة ال  االشكال المركّب   ذات بإمكانك القيام بعملية مركّبة ما مع األعداد      

 .8ضمن الئحة خيارات 

 

 

 

 

 

 



 

  7 -9   العملية بواسطة األعداد المركّبة

 1i1+3θ10+5θ30إحتساب /  قم بتقييم

:المفاتيح المستعملة :شاشة العرض  :الشرح   

9  (  طريقة تحديد/ضبط (
 .الدرجات

8  
( )

تحديد طريقة /ضبط
 .األعداد المركّبة

6θ
θ

 1i1 إدخال

?θ
θ  

 3θ10 إدخال 

?θ
θ

  وإضافة  5θ30 إدخال
3θ10 

θ1إضافةi1  ،تيجة هيالن 
9.2088θ25.8898 

 

 

 األعداد المركّبة ضمن معادالت الرياضيات 

عندما يتم عرض المعادلة على الشاشة، تظهر كل االشـكال الرقميـة بحـسب              . بإمكانك إدخال األعداد المركبة ضمن المعادالت     

 .rθa أو xiyالطريقة التي أدخلت بها، مثال 

يتم التحكّم بكل من القـيم والـشكل        .   بامكانك إدخال أعداد مركّبة    طلب منك قيم المتغير،   ي/ة ما وتسأل عن   عندما تقوم بتقييم معادل   

 . ALGإطار /حتساب ضمن طربقةوينطبق الشيء عينه على اإل.  معايرة شاشة العرض/التابع للنتيجة بحسب عملية ضبط

 .  اء العمليات التكاملية عليهاالمعادالت التي تحتوي على أعداد مركّبة كما وإجربيمكن إيجاد الحّل الخاص 
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 األعداد المركّبة ضمن البرامج 

 :ضمن البرنامج هو 1i2+3θ10+5θ30 على سبيل المثال، فإن. يمكنك ضمن برنامج ما، إدخال عدد مركّب

 الشرح  )ALGطريقة : (أسطر الربنامج

 .البدء بالبرنامج

 

 

 

يتم التحكّم بكل من    . ، يمكنك إدخال أعداد مركّبة    INPUTتسأل عن القيم عبر تعليمات      /يطلب منك عندما تقوم بإطالق برنامج ما، و     

 .  معايرة شاشة العرض/القيم والشكل التابع للنتيجة بحسب عملية ضبط

 .  ت التكاملية عليهجراء العمليالبرنامج الذي يحتوي على أعداد مركّبة كما وإليمكن إيجاد الحّل 
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 علم حساب المتجهات 

 

 وقد تم تـرتيبهم بحـسب       أكثرو  أنسق مؤلف من عنصرين     / مصفوفه ، ومن وجهة نظر علم الرياضيات     ،متجهل ال شكّي

  .صف أو عمود ما

 الماديـة مثـال كـل مـن         الطبيعية ذات مكونين أو ثالثة لما فيه تمثيل الكميـات         /ات الفيزيائية متجهيمكن إستعمال ال  

الثابت والزاوي، السرعة والتـسارع الـزاوي،       /الموضع، السرعة، التسارع، القوة، القوة الدافعة، الزخم الخطي       /الموقع

                                                                                     .الخ

 :اتمتجهلما فيه إدخال ال

 3 إضغط على . 1

 .اتمتجهللخل العدد االول من أد . 2

 .D‐3  وD‐2 ات ذاتمتجه وإدخل العدد الثاني فيما يخص ال إضغط على . 3

 .D‐3 اتمتجه وأدخل العدد الثالث الخاص بال إضغط على . 4

 . أبعادمن ثالثةأكثرات التي لديها متجه التعامل مع ال HP 35s التستطيع

 

 العمليات بواسطة المتجهات
 : والطرح الحسابيةعمليات الجمع

من شـأن محاولـة القيـام        .لعاملين الحسابيين للمتجهات الطول عينه    لن يكون   أتستلزم عملية جمع وطرح المتجهات ب     

 ""بالجمع أوالطرح على متجهات ذات طول مختلف إعطاء رسالة الخطأ 

1 .ول األهأدخل المتج. 
 .متجه الثانيأدخل ال. 2

   .  أو كل منإضغط على . 3

 

 

 

 

 

 

�
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 [1.5,2.2‐]+[2.2‐,1.5] قم بإحتساب

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

9 ( اإلنتقال الـى طريقـة  (
RPN) ــكإ ــان ذل ذا ك

 ).ضرورياً

 [2.2-,1.5]  إدخال 3

 [1.5,2.2-]  إدخال3

 إضافة المتجهين

 

 [2.3,1.4]‐[3.4,4.5‐] قم بإحتساب

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

9 ( اإلنتقال الـى طريقـة  (
ALG . 

3

Õ

 [34,4.5‐] إدخال _

 [2.3,1.4] الإدخ3

 طرح المتجهين

 

 عمليات الضرب والقسمة الحسابية بواسطة كمية ال موجهة

 .أدخل متجه ما .1

 .أدخل كمية ال موجهة .2
 .قسمة للقيام بعملية ال  للقيام بعملية الضرب أو على إضغط على . 3

 

 

 

 

 

 5×[3,4] إحتسـب

�

�
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 :الشرح :شاشة العرض :عملةالمفاتيح المست

9 ( .RPNاإلنتقال الى طريقة   (

 [3,4]إدخال 3

_
 بمثابة كميـة ال5إدخال  
 .موجهة

 .القيام بعملية الضرب

 2÷[2,4‐] إحتسـب

 :الشرح : العرضشاشة :المفاتيح المستعملة

9 (  .ALGاإلنتقال الى طريقة   (

3

Õ

 [2,4‐]إدخال _

 بمثابة كميـة ال5إدخال  
 .موجهة

ــسمة ــة الق ــام بعملي القي
 .الحسابية

 

 قيمة المتجه المطلقة
 .متجه ما، إنتاج الحجم التابع للمتجه على  وعند تطبيقها"ABS "  من شأن دالة القيمة المطلقة 

 ، يتم تعريف الحجم على الشكلA=(A1, A2, …An)متجه  بيتعلّق فيما 

A
=

22
2

2
1 nAAA +⋅⋅⋅++

. 

  إضغط على . 1

  .متجهأدخل ال . 2

  إضغط على . 3

 :[5,12]متجه  القيمة المطلقة لل:على سبيل المثال

ــي  ال. 3 ــة هــ ــار  .13نتيجــ ــة، إطــ ــمن طريقــ  RPN ضــ

9 ( ) 3. 

 

 

 حاصل الضرب للنقاط 
من شأن محاولة . الطول س لما فيه إحتساب حاصل الضرب للنقاط الخاصة بمتجهين إثنين بنفDOTيتم إستعمال الدالة 

�
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                     "" التسبب برسالة الخطأ ين ذات طول مختلف،لمتجهحتساب حاصل الضرب للنقاط إ

 يتم تعريف حاصل الضرب للنقاط على الشكل،  2D :[A, B], [C, D] اتمتجهفيما يخص 

[A, B] [C, D]= A x C +B x D 

 هفيما يخص3 اتمتجD :[A, B, X], [C, D,Y]  ،حاصل الضرب للنقاط على الشكلف تعرييتم  

[A, B, X] [C, D, Y]= A x C +B x D+X x Y 

 . االولأدخل المتجه .1

 إضغط على . 2

  .أدخل المتجه الثاني. 3

 إضغط على . 4

 بحاصـل   يتعلّق  فيما    ."حاصل الضرب بالتعارض  "بدالً من   " حاصل الضرب للنقاط    "  شارة  تعني هنا اإل  : مالحظة

                               .17الضرب بالتعارض، راجع الفصل 
 [3,4]  و[1,2] ينمتجهاط للإحتسب حاصل الضرب للنق

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

9 (  .ALGاإلنتقال الى طريقة   (

3

Õ

 [1,2]إدخال المتجه االول  _

 فيما يتعلّق بحاصلتنفيذ  ×3
الضرب للنقاط وإدخال المتجه

 . الثاني

ــاط ــضرب للنق حاصــل ال
 .11للمتجهين هو 

 [2.2]  و [9,5]  إحتسـب

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

9 (  . RPNاإلنتقال الى طريقة   (

  [9,5] إدخال المتجه االول 3

 [2,2] وإدخال المتجه الثاني 3

ــى  ــضغط عل ــامال  للقي
ــاط، بحاصــل الــضرب للنق
ــاط ــضرب للنق وحاصــل ال

 .28المتعلّق بالمتجهين هو 

�
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 الزاوية بين المتجهات 

   على الشكلB و  Aين متجه بين  يمكن إيجاد الزاوية

θ= ACOS(A B/BA) 

 A=[1,0],B=[0,1]: ينمتجهقم بإيجاد الزاوية بين 

 :الشرح :شاشة العرض :المستعملةالمفاتيح 

9 (  . ALGاإلنتقال الى طريقة  (

9  ( . تحديد طريقة قياس الدرجات (

 .دالة جيب تمام القوس

3

Õ

  A [1,0]إدخال المتجه 

3

Õ

 فيمـاB [0,1]إدخال المتجـه  
لنقـاطيتعلّق بحاصل الضرب ل  

  B و Aلكل من 

3

Õ

  A [1,0]إيجاد حجم المتجه 

 B [0,1]إيجاد حجم المتجه 3

�������
.90الزاوية بين المتجهين هي 

 A=[3,4],B=[0,5]: ينمتجهقم بإيجاد الزاوية بين 

 :الشرح :شاشة العرض :المستعملةالمفاتيح 

9 (  . RPNاإلنتقال الى طريقة   (

9 ( ــاس ( ــة قي ــد طريق تحدي
 . الدرجات

3

3 
إيجاد حاصل الضرب للنقاط

 . للمتجهين

 [3,4]إيجاد حجم المتجه 3

3[0,5]ه إيجاد حجم المتج 

القيام بعملية ضـرب علـى
 . المتجهين

القيام بعملية القسمة على  
 .القيمتين

الزاوية بين المتجهين هـي
36.8699 

�
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 المتجهات في معادالت الرياضيات 

. لة بنفس الطريقة المتّبعة لالعـداد الحقيقيـة       رات المعاد ات ضمن معادالت الرياضيات وفي متغي     متجهيمكن إستعمال ال  

               . حتى يتم السؤال عن متغير مامتجهيمكنك إدخال ال
 

 لديه قدرة محدودة في حال كانـت        solver ات، ومع ذلك، فالمساعد في الحل     متجهيمكن إيجاد الحّل للمعادالت التي تحتوي على ال       

 .  مامتجهالقيمة المجهولة تمثل 

 

متجه ات، إنما يجب أن تكون نتيجة المعادلة عدد حقيقي أو           متجهبإمكان القيام بالعملية التكاملية على المعادالت التي تحتوي على ال         

1‐D ه ، أوما مع قيمة الصفر بمثابة العناصر الثانية والثالثةمتج . 
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 المتجهات في البرامج

                  .والمركبة  البرامج بنفس الطريقة التي تستعمل فيها االعداد الحقيقيةات ضمنمتجهيمكن إستعمال ال

                                                                                
 : ضمن برنامج ما هي على الشكل التاليx [7, 8] x [9, 10] 2+ [6 ,5] فإن ،على سبيل المثال  

 :الشرح :البرنامجأسطر 

 .البدء بالبرنامج� 

      [5,6] 

  

 

ات لمـا  متجهالبرامج التي تحتوي على ال بإمكان إستعمال.  عند يتم السؤال عن متغير ماوذلك متجهيمكن إدخال 

ةفيه إيجاد الحّل والقيام بالعمليات التكاملي. 
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 إبتكار المتجهات من خالل المتغيرات أو السجالت/إنشاء
لغيـر  ات لديها كل من محتويات متغيرات الذاكرة، سجالت المكدس، أو قيم من السجالت ا             متجهمن الممكن إبتكار    

            .طالق والبرمجةأطر اإل/مباشرة وذلك ضمن طرق
 

، بإستثناء أنـه    ALG علىغرار طريقة    RPN تعمل طريقة    .3  بالضغط على  متجهدخال ال ، إبدأ عملية إ   ALGضمن طريقة    

 .3 يتبعه المفتاح  d يجب الضغط على

 

رمـز  /علـى حـرف   و h إضغط ،رمز/ اليه بحرف  مشارالقيمة المخزنة ضمن متغير     ولما فيه إدخال عنصر ما يحتوي على        

المتغير. 

 

       وإستعمل كل من المفاتيح    > س، إضغط على المفتاح   ولما فيه إدخال عنصر ما من سجل المكد  Õ أو  Ö  بين  نتقال وذلك لإل 

 . رة حتى يكون بذلك ضمن سجل التكديس لما فيه إستعماله وإضغط علىالرموز المسطّ

 

 h ، إضغط على  J و   I إليه بطريقة غير مباشرة بواسطة القيم الموجودة ضمن سجالت           شارةولما فيه إدخال عنصر ما تمت اإل      

 .) J(أو ) I(على أي من و

 

 ,C, REGZ ]متجـه  إبتكار ال/تركيبمثالً، لما فيه (J)  d ، إضـغط علـى  RPN ضـمن طريقـة   [   ثـم علـى  3

h C < Õ h A. 
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  وكل من علم الحساب وعلم المنطققاعدة العد/أساستحويل  عمليات

جعل العرض لألعداد على الشاشة ضمن كل /داد وفرضبإدخال األع)   ( BASEتسمح لك الئحة الخيارات 

 .األنظمة العشرية، الثنائية، الثمانية والستّ عشرية/من القواعد

 .  بالوصول الى الدوال المنطقية)< (LOGICتسمح لك الئحة الخيارات 

 BASEالئحة خيارات 

 الشرح بطاقة الالئحة     

 .لة الحاسبة العاديةنمط اآل/إنها طريقة. النمط العشري/النظام 

 على الشاشة   HEXيتم عرض مؤشر    . النمط الستّ عشري  /النظام 
يـتم عـرض األعـداد بحـسب        . عندما يكون هذا النظام عامالً    

، تعمل كل مـن     RPNضمن طريقة   . الشكل الستّ عشري  /النظام
   ، ، ، ،   المفاتيح  كوسيلة  و  

ضـمن طريقـة    . F الى   Aرقام من   األ/مختصرة إلدخال الرموز  
ALG إضغط على ،   A  ،B  ،C  ،D  ،E أو ، F  لما فيـه 

 .F الى Aإدخال الرموز من 

 على الشاشة عندما يكون    OCT يتم عرض مؤشر     .النظام الثماني  
.الشكل الثماني/يتم عرض األعداد بحسب النظام. هذا النظام عامالً

على الشاشة عندما يكون     BIN يتم عرض مؤشر     .النظام الثنائي  
. الشكل الثنائي /يتم عرض األعداد بحسب النظام    . هذا النظام عامالً  

 رقماً، تسمح لك المفـاتيح      12 يحتوي أكثر من     في حال كان العدد   
Õ   و Ö      نوافذ لعرض  " راجع  (   برؤية كامل العدد

 ).الحقاً ضمن هذا الفصل " األعداد الثنائية الطويلة 

عند وضعها عند نهاية عدد ما تعني أن هذا العدد هو عدد  
 .عشري

ـ                 تعند وضعها عند نهاية عدد ما تعني أن هذا العدد هـو عـدد س
ولما فيه إدخال عدد ستّ عشري ما، أدخل هذا العدد يتبعـ. عشري

 "."الرمز 

. عند وضعها عند نهاية عدد ما تعني أن هذا العدد هو عدد ثماني             

 "."ولما فيه إدخال عدد ثماني ما، أدخل هذا العدد يتبعه الرمز 

. عند وضعها عند نهاية عدد ما تعني أن هذا العدد هو عدد ثنـائي         

 "."ولما فيه إدخال عدد ثنائي ما، أدخل هذا العدد يتبعه الرمز 
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 قاعدة العد لعدد ما/ عملية تحويل أساس:أمثلة

 .قاعدة العد/تسمح لك المفاتيح المستعملة التالية القيام بعدة عمليات تحويل األساس

 .ية الى كل من األعداد الستّ عشرية الثمانية والثنائ125.9910قم بتحويل 

:المفاتيح المستعملة :شاشة العرض  :     الشرح   

 ( ) 
تحويل العدد العشري الى القاعدة

16. 

 (  . 8القاعدة  (

 (  . 2القاعدة  (

 ( )  

 

جزء الصحيح من العـدد للعـرض علـى         قاعدة العد غير العشرية، يتم فقط إستعمال ال       /عند إستعمال أساس  : مالحظة

وسـيتم عرضـها علـى      ) إال إذا تم القيام بعمليات من شأنها إزالتهم         ( يتم اإلحتفاظ باالجزاء التابعة للكسور      . الشاشة

 .الشاشة في حال تم إختيار القاعدة العشرية

 

الحد األقصى للعـرض علـى      ( رقماً   14سيكون طول العدد الثنائي أكثر من       .  الى القاعدة الثنائية   24FF16قم بتحويل   

 ).الشاشة

:المفاتيح المستعملة :شاشة العرض  :     الشرح   

 ( )

 ( ) 

 لمـا فيـهإستعمل المفتاح   
  ".F" إدخال 

 ( يـدل. ال يتّسع كامل العدد الثنائي    (
 بأن للرقم تابع علـىالمؤشر  
 .يمنىالجهة ال

Õ   العدد الكامـل. عرض باقي العدد
 .10010011111111bهو 

Ö     االولـى14عرض األرقام الـ 
 .مجدداً

( قاعـدة العـد/إسترجاع األساس  (
 .العشرية

 

�
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المعامل لتمثيل  / بعد العدد  n  b/o/d/h-القاعدة/ لما فيه إدخال عالمة األساس      بإمكانك إستعمال الئحة الخيارات     

يعتبر أي عـدد بـدون عالمـة        . قاعدة العد /إطار خاص باألساس  /  ضمن أي طريقة   2/8/10/16قاعدة العد       /أساس

 القاعدة، عدداً عشرياً /األساس

 :مالحظة

 :ALGطريقة /ضمن إطار

 . العد المعتمدة حالياًقاعدة/قاعدة العد التابعة للنتيجة بحسب طريقة ضبط األساس/يتم تحديد أساس. 1

 ، فمن شأن )1ال وجود إلشارة الدالة المنزلقة على السطر (التعليمات /إذا لم يكن موجوداً السطر الخاص باألوامر. 2

 . ليصبح بذلك ضمن قاعدة العد الجديدة2    تبديل قاعدة  العد تحديث السطر 

 ة العد، تقوم اآللة الحاسبة تلقائياً بإضافة عالمة قاعد/ أو القيام بتبديل طريقة أساسبعد الضغط على . 3

 .2 على السطر 2/8/10/16قاعدة العد  / بعد النتيجة لما فيه تمثيل أساسb/o/d/hالقاعدة /    األساس

 .Õ أو Öلما فيه تحرير نص العبارة الحسابية مجدداً، إضغط على . 4

 : RPNطريقة /ضمن إطار

تقوم اآللـة   . قاعدة العد / ثم قم بتبديل طريقة أساس      قم بالضغط على     , 2 السطر   عند قيامك بإدخال عدد ما على     

 بعد العدد لما فيـه      b/o/d/h ويتم إضافة العالمة     2 والسطر 1قاعدة العد الخاصة بالعدد في السطر       /الحاسبة بتبديل أساس  

 .2/8/16الدالالة على القاعدة  

 .  لتبديل الشاشةÕ أو Öإضغط على كل من  , 2ى السطرلما فيه معاينة محتوى الشاشة التالية عل
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 LOGICالئحة خيارات    

 الشرح بطاقة الالئحة

 .المتعلّقة بحجتين" AND "العملية المنطقية بت لكل بت  
 AND(1100b,1010b)=1000b: مثالً

 .المتعلّقة بحجتين" XOR "لعملية المنطقية بت لكل بت ا 

 XOR(1101b,1011b)=110b: مثالً

 .المتعلّقة بحجتين" OR "العملية المنطقية بت لكل بت  

 OR(1100b,1010b)=1110b: مثالً

بشكل كل بت ضمن النتيجة، . يعطي مكمل الواحد التابع للحجة 

 .المكمل للبت الموافق ضمن الحجة

 =NOT(1011b):  مثالً

111111111111111111111111111111110100b 

 .قة بحجتينالمتعلّ" NAND  "العملية المنطقية بت لكل بت 

 =NAND(1100b,1010b): مثالً
111111111111111111111111111111110111b 

 .المتعلّقة بحجتين" NOR "العملية المنطقية بت لكل بت  

 =NOR(1100b,1010b): مثالً

 111111111111111111111111111111110001b 

 

ويتم إعتبـار  .  كدوال منطقية”AND”, “OR”, “XOR”, “NOT”, “NAND”, “NOR“يمكن إستعمال كل من 

"والمتجهات على أنها , الحجج التابعة لكل من الكسور، األعداد المركبة �  .  ضمن الدالة المنطقية"

  16و , 8, 2 قاعدة العد/علم الحساب ضمن األساس

أمـا  . قاعدة العد / وذلك ضمن أي أساس    ، و ،  ،  قيام بالعمليات الحسابية عبر إستعمال كل من        بإمكانك ال 

 . ،  و ، ، ، ،  فهي HEXطريقة /تعطيلها ضمن اسطار/الدوال التي تم إيقافها

إزالة قسم الكـسور    / إقتطاع مهمة بما أنه يتم   /إنما عليك أن تدرك بأن معظم العمليات ما عدا الحساب، لن تقدم نتائج مفيدة             

 . التابعة لألعداد

 : شكل مكمّل االثنين، بإستعمال األعداد الصحيحة فقط/ وضمن نمط16, 8, 2قواعد العد /يقوم الحساب ضمن األسس

 .إذا كان العدد يحتوي على القسم كسور، يتم فقط إستعمال قسم العدد الصحيح للعمليات الحسابية 

 ).إزالة أي جزء من الكسور/يتم إقتطاع(اً عدد صحيح نتيجة عملية ما هي دائم 
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ال  , Xوحيث أن عمليات التحويل تقوم فقط بتبديل العرض الخاص بالعدد على لشاشة وليس العدد الموجود ضمن السجل                  

 . Xيقوم الحساب بتعديل العدد الموجود في السجل 

 ومن ثـم    تظهر شاشة العرض    ,  الصحيحة   إذا لم يكن من المستطاع تقديم نتيجة لعملية ما ضمن البيتات          

 .تعرض األعداد االيجابية أو السلبية األكبر الممكنة

 : مثال

 :الثمانية والثنائية, الطرق الست عشرية /إليك بعض األمثلة لعلم الحساب ضمن األطر

12F16 + E9A16  = ? 

 :     الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 ( ,16قاعدة العد /ضبط األساس/حديدت (
. على الشاشةHEXيظهر المؤشر 

( )
 ( )  

 .النتيجة

77608 – 43268 =? 
 ( قاعدة العد /ضبط األساس/تحديد (

 على OCTيظهر المؤشر , 8
 . الشاشة

( )
 ( ) 

 .النتيجة

1008 ÷ 58=? 

( )
 ( )  

 .القسم الصحيح من النتيجة

5A016 + 10011002 =? 
( )

( ) 

قاعدة العد /ضبط األساس/تحديد
 على HEXيظهر المؤشر , 16

 . الشاشة

 ( )

 ( ) 

bالتبديل إلى األساس/ 2قاعدة العد,
على الشاشة  BINيظهر المؤشر 

من شأن هذا إنهاء عملية إدخال 
لذلك ال حاجة لـ , األعداد 

 . بين األعداد

 النتيجة ضمن القاعدة الثنائية 
 ( النتيجة ضمن القاعدة الستّ  (

 .عشرية
 (  . القاعدة العشريةإستعادة (

 

�

�

�

�

�
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 تقديم األعداد /تمثيل

ال يتم تعديل الشكل المخـزن بـه،        , قاعدة العد   /نه يتم تحويل العرض على الشاشة لعدد ما عند القيام بتبديل األساس           مع أ 

 .  وذلك حتى يتم إستعمالهم ضمن عملية حسابية ما–إزالة األعداد العشرية /وبذلك ال يتم إقتطاع

 12( بت   36الثنمانية أو الثنائية، يتم عرضه بطول        , قاعدة العد لكل من الست عشرية     /عند ظهور عدد ما ضمن األساس     

ال يتم عرض االصفار عند البداية إنما هي مهمة ألنها تدل على العـدد االيجـابي                ).  أرقام ستّ عشرية   9رقم ثماني أو    

 :  على الشكل12510يشكّل التمثيل الثنائي للعدد , مثالً . المنحى

1111101b 

 : التالية36ما يعادل هذه األرقام الـ 

000000000000000000000000000001111101b 

 

 األعداد السلبية المنحى 

يتم تعيينـه علـى     . ، البت الخاص بالعالمة   )األكثر أهمية أو األعلى   (يشكل البت الموجود على أقصى شمال العدد الثنائي         

يكون عندها بت العالمـة     , اية العدد   عند بد ) غير معروضة   ( وفي حال وجود أصفار     . لألعداد السلبية المنحى  ) 1(قيمة  

 . يشكل العدد السلبي المنحى مكمل اإلثنين للعدد الثنائي السلبي المنحى الموافق له). سلبي المنحى  ( 0يساوي 

 

 :     الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 ( ) 
, إدخال عدد عشري إيجابي المنحى

لنظام الستّ ثم القيام بتحويله الى ا
 .عشري

 
 ).تبديل العالمة(مكمل اإلثنين 

 (  لوجود تشير . الصيغة الثنائية(
ان العدد هو سلبي . أرقام أكثر

.1المنحى بما ان البت األعلى هو 

Õعرض باقي العدد على الشاشة عبر
  .اإلنتقال شاشة واحدة

Õ  عرض نافذة أقصى اليمين على
 . الشاشة

 (  . العدد العشري السلبي المنحى (
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 نطاق األعداد /مدى

قواعد العـد   /النطاق الخاص باألعداد التي يمكن تقديمها ضمن كل من األسس         / بت المدى  36يحدد حجم العدد الثنائي من      

)  رقماً 11(النطاق التابع لألعداد العشرية     /، وعلى المدى  ) رقماً 36(والثنائية  )  رقماً 12(ثمانية  ال, ) أرقام(  الست عشرية   

 . قواعد العد االخرى/والتي يمكن تحويلها الى أسس

  العدقاعدة/نطاق األعداد لعمليات تحويل األساس/مدى

  المنحىالعدد الصحيح االيجابي قاعدة العد/األساس 
 .ذات الحجم األكبر

 ذات السلبي المنحىالعدد الصحيح 
 .الحجم األكبر

 7FFFFFFFFh 800000000h . الستّ عشرية

 377777777777o 400000000000o . الثمانية

0111111111111111111111 . الثنائية
11111111111111b 

1000000000000000000000
00000000000000b 

 34,359,738,368– 34,359,738,367 . العشرية

 

 . قاعدة العد غير عشرية/النطاق عندما يتم إختيار أساس/ال يمكن إدخال األعداد التي هي خارج هذا المدى

 

قاعـدة العـد العـشرية وهـو خـارج          /وفي حال تم إدخال عدد ما ضمن أسـاس        ،  BIN / OCT/ HEXضمن كل من      

 تسبب بحالة الفيض    وكل عملية تستعمل    . سوف يتسبب بالرسالة    , المدى المقدم أعاله    /النطاق

 . الحسابي، والتي من شأنه إستبدال كل من األعداد السلبية أو اإليجابية األكبرالممكنة لهذا العدد الكبير جداً

 

 

 

 

 

 

 



 

  8 -11     قاعدة العد وكل من علم حساب وعلم المنطق/عمليات تحويل أساس

 

 نوافذ لعرض األعداد الثنائية الطويلة 

 .  رقماً تسمية النافذة14ويطلق على كل مجموعة مؤلفة من .  رقما36ً الثنائي االطول ان يحتوي على يستطيع العدد

 

36‐bit number    . بت36عدد من   

 

 

 

 النافذة االعلى 

  )المعروضة على الشاشة(

   النافذة األدنى

 

، مما يشير الى اإلتجاه حيث      )أو كالهما   ( أو تظهر كل من المؤشرات     ,  رقماً 14ن  عندما يكون العدد الثنائي أكبر م     

 .  لما فيه معاينة النافذة الغير ظاهرة)Ö أو Õ(إضغط على المفتاح المشار اليه . تتواجد األرقام اإلضافية

إضغط لعرض 

النافذة الشمالية على 

.الشاشة  

Ö  Õ إضغط لعرض النافذة 

.شاشةاليمنى على ال  

              

 

 

  . ضمن البرامج ومعادالت الرياضياتقاعدة العد/ساسإستعمال األ

الثمانيـة  , قاعدة العد، ويمكن إدخال كل من األعـداد الثنائيـة       /تتاثر معادالت الرياضيات والبرامج بعملية ضبط األساس      

يتم عرض النتـائج تبعـاً      . دلة والبرامج على السواء وذلك عندما تسأل الحاسبة عن متغير ما          والستّ عشرية ضمن المعا   

 . لقاعدة العد المعتمدة
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 عمليات اإلحصاءات 

 

 الدوال الخاصة لما فيه القيام بالتحليل اإلحصائي لمجموعة HP 35sتؤمن لوائح خيارات اإلحصاءات الموجودة ضمن 

 ):أعداد حقيقية(فة من متغير واحد أو متغيرين اثنين معطيات مؤل/بيانات

 .لتعداد السكان/المتوسط، واإلنحراف المعياري النموذجي السكاني/المعدل 

 الثابت /التخطيطي والتقدير الخطي/اإلرتداد الخطي)x̂ و ŷ.(  

  ل المرجحترجيح ( المعدx  بواسطة y(  

 .Σxy ، و n ، Σx ، Σy ،Σx2 ،Σy2: عامل الجمع لإلحصاءات 
  

 

 

 بيانات اإلحصاءات/إدخال معطيات

المشابهة عبر إستعمال مفتاح /معطيات اإلحصاءات ذات متغير واحد أو متغيرين بالطريقة العادية) أو إزالة(يتم إدخال 

عامل جمع اإلحصاءات ضمن ستة سجالت /راكم قيم المعطيات على شكل حاصلتتم عملية ت). أو  (

 إضغط على . (SUMS، والتي تظهر أسماؤها ضمن الئحة الخيارات )32‐ الى 27‐من (لإلحصاءات 

 وشاهد         ( 

ة ظ ح ال   م

 

ذلك قبل إدخال مجموعة تصفية سجالت اإلحصاءات و/قم دائماً بمحو
) إضغط على (جديدة من معطيات اإلحصاءات  )( 
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 بيانات ذات متغير واحد/إدخال معطيات

) إضغط على  .1  .تصفية معطيات اإلحصاءات الحالية/ لما فيه محو (

 . وإضغط على xأدخل كل قيمة  .2
 . اً، عدد قيم معطيات اإلحصاءات المتراكمة حاليnتظهر شاشة العرض  .3

 

 في الواقع، إدخال متغيرين ضمن سجالت اإلحصاءات ألن القيمة الموجودة أصالً في من شأن الضغط على 

التخطيطي وتظهر /ولهذا السبب سوف تقوم اآللة الحاسبة بعملية اإلرتداد الخطّي .y يتم تراكمها بمثابة القيمة Yالسجل 

 أو حتى إذا قمت بإدخال عدد غير متساوي لقيم كل – X معطيات  حتى ولو قمت فقط بإدخالyلك القيم إعتماداً على 

 .لن يتم حصول أي خطأ، إنما من الواضح أن النتائج هي بدون فائدة .y و xمن 

  ولما فيه إسترجاع قيمة ما الى شاشة العرض مباشرة بعد إدخالها، إضغط على 

 

 بيانات ذات متغيرين/إدخال معطيات

، وإضغط على ) المتغير الثاني من الثنائي(ات متغيرات ثنائية، إدخل أوالً المتغير التابع إذا كانت المعطيات ذ

 .وإضغط على ) المتغير االول من الثنائي(ومن ثم أدخل المتغير المستقّل 

) إضغط على  .1  .تصفية معطيات اإلحصاءات الحالية/ لما فيه محو (

 . أوالً وإضغط على yأدخل قيمة  .2
 . الموافقة وإضغط على xخل قيمة أد .3
 .، عدد ثنائي معطيات اإلحصاءات التي قمت بعملية تراكمهاnتعرض الشاشة  .4

 .  مع كل عملية إدخالnيتم تحديث . y و xأكمل إدخال ثنائي  .5

  ما الى شاشة العرض مباشرة بعد عملية إدخالها، إضغط على xلما فيه إسترجاع قيمة 

 

 البيانات /ية إدخال المعطياتتصحيح األخطاء في عمل

إذا إقترفت خطأ ما عند إدخال معطيات اإلحصاءات، قم بكل من إزالة المعطيات الغير صحيحة وإضافة المعطيات 

 . غير صحيحة عليك بإزالتهم وإدخال القيمتين مجدداx، yًحتى ولو كانت قيمة ثنائي واحد من . الصحيحة

 

 

�
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 :لما فيه تصحيح معطيات اإلحصاءات

  إضغط على عد إدخال المعطيات الغير صحيحة، إنما وبدل الضغط على أ .1  من شأن هذه العملية . 

 . nالقيم وتخفيض /إزالة القيمة

 .القيم الصحيحة عبر إستعمال /أدخل القيمة .2
  إلسترجاعهم ومن ثم إضغط على إذا كانت القيم الغير صحيحة تلك التي تم إدخالها للتو، إضغط على 

 التابعة لها مخزنّة في السجل x و كانت قيمة Y الغير صحيحة ما تزال في السجل yكانت قيمة . ( إلزالتهم  

LAST X.( تقوم الحاسبة بعرض قيمة السجل , بعد إزالة معطيات االحصاءات الغير صحيحةY وقيمة 1 على السطر n 

 .2على السطر 

 : مثال

 :هة اليسرى، ومن ثم قم بعملية التصحيح الظاهرة على الجهة اليمنى الموجودة على الجx، yأدخل قيم كل من 

x، yاألصلية  x، yتصليحها التي تم  

20, 4 20, 5 

400, 6 40, 6 
 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 ( تصفية معطيات /محو  (
 .االحصاءات الحالية

االول إدخال معطيات الثنائي  
 .الجديد

 
عدد ثنائي , nتعرض الشاشة 

 .المعطيات التي قمت بإدخالها
ما.  االخيرةxإسترجاع قيمة  

االخيرة في  yتزال قيمة 
 . Yالسجل 

.إزالة ثنائي المعطيات االخيرة 

نائي المعطياتإعادة إدخال ث 
 .االخيرة

 
 .إزالة ثنائي المعطيات األولى

إعادة إدخال ثنائي المعطيات 
ما يزال إثنين من. األولى

ثنائي المعطيات موجود ضمن
 .سجالت االحصاءات

 

�

�

�

�

�

�
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 عمليات اإلحصاءات الحسابية 

 . عندها إستعمال الدوال الموجودة في لوائح خيارات االحصاءاتيمكنك, ما أن تقوم بإدخال معطياتك

  اإلحصاءاتخياراتالئحة 

 الشرح  المفتاح    الئحة الخيارات
L.R.   التقدير . التخطيطي/الئحة خيارات اإرتداد الخطّي

  ومالءمة المنحنى ˆ ˆ الخطي     راجع  
الحقاً ضمن هذا " التخطيطي/رتداد الخطّياإل"

 .الفصل

x,y  لط/الئحة خيارات المعدالمتوس :  . 
 .فيما سيرد الحقاً" المتوسط/المعدل"راجع 

s,σ   ئحة خيارات اإلنحراف المعياري النموذجيال : 

  σ   σ. اإلنحراف المعياري " راجع
اإلنحراف المعياري النموذجي "و " النموذجي
 .الحقاً ضمن هذا الفصل" السكاني

SUMS   عامل الجمع/الئحة خيارات حاصل :     

  حاصل الجمع التابع " راجع . 
 " هذا الفصلالحقاً  ضمن " لإلحصاءات 

 

 المتوسط /المعدل

 .المعدل هو بمثابة المتوسط الحسابي لمجموعة ما من االعداد

 .x فيا يخص المعدل لقيم  ) (إضغط على  

 .y فيا يخص المعدل لقيم Õ ) (إضغط على  

 بمثابة y عبر إستعمال قيم x من فيما يخص المعدل المرجح لقيم ÕÕ)(إضغط على كل  

 .يمكن للترجيحات ان تكون أعداداً صحيحة أو غير صحيحة .ترجيحات أو تواترات
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 ).متغير واحد(المتوسط / المعدل:مثال

تقوم بإختيار ستة . عض العملياتتحديد الوقت الوسطي الذي تستلزمه  ب, ماي كيت, تريد المسؤولة عن مراقبة اإلنتاج

تراقب كل واحد منهم بينما يقوم كل من هو أو هي بإتمام العملية وتسجل الوقت المطلوب , أشخاص بشكل عشوائي

 ):بالدقائق(

 15.5 9.25 10.0 
12.5 12.0 8.5 

 

 ).xإعتبر كل المعطيات بمثابة قيم (المتوسط التابع للوقت المطلوب /إحتسب المعدل

 :الشرح :شاشة العرض :فاتيح المستعملةالم

 ( تصفية سجالت /محو(
 .اإلحصاءات

 .إدخال الوقت األول
يتم تراكم. إدخال باقي المعطيات 

 .ست نقاط للمعطيات

إحتساب متوسط الوقت لما فيه  () 
 .إتمام العميلة

 

 ).متغيرين إثنين(المتوسط المرجح / المعدل:مثال

 :كانت مشتريات السنة الماضيه على الشكل التالي. تشتري شركة تصنيع نوعاً معين من القطع أربع مرات في السنة

 x($4.25 $4.60 $4.70 $4.10(السعر بالقطعة  

 y(250 800 900 1000(عدد القطع 

قبل , ) التواتر(الترجيح , yتذكر بإدخال . فيما يخص هذه القطعة) المرجح على كمية الشراء(قم باّيجد السعر الوسطي 

 .الثمن/السعر, xإدخال 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 ( تصفية سجالت /محو (
 .اإلحصاءات

 

nعرض , إدخال المعطيات
 .على الشاشة

 

أربعة ثنائيات لمعطيات

�

�

�
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 .متراكمة 

ÕÕ ()   إحتساب متوسط السعر
عبر الكمية التي تم المرجح

 .شراؤها

 

 اإلنحراف المعياري النموذجي 

يفترض اإلنحراف المعياري . إبتعاد قيم المعطيات عن المعدل/يشكّل اإلنحراف المعياري النموذجي قياس لتشتت

 بمثابة n‐1مجموعة معطيات أشمل وأكمل، ويتم إحتسابها عبر إستعمال النموذجي بان المعطيات هي عينّة ل

 ). القاسم(مقام الكسر /مخرج

) إضغط على    .x لإلنحراف المعياري النموذجي التابع لقيم (

) Õإضغط على    .y لإلنحراف المعياري النموذجي التابع لقيم (
 

σ)يتم شرح كل من األصناف  σ) و ( اإلنحراف المعياري ", في القسم التاليلخيارات هذه، ضمن الئحة ا (

 ".للتعداد السكاني/النموذجي السكاني

 

 .  اإلنحراف المعياري النموذجي:مثال

تريد اآلن ماي كيت تحديد اإلنحراف " المتوسط/المعدل"الوقت عينها من المثال السابق /عبر إستعمال عملية عدد المرات

 : والخاص بالعملية(sx) المعياري النموذجي للوقت 

15.5 
9.25 

10.0 

12.5 12.0 8.5 

  ).xعلى أنها قيم عتير كل المعطيات إ. (عدد المرات/ المعياري النموذجي الخاص بالوقتاإلنحرافقم بإحتساب 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 (  .تصفية سجالت اإلحصاءات/محو (
 .األولإدخال الوقت  

 

يتم تراكم. إدخال باقي المعطيات
 .ست نقاط للمعطيات

  ( ) σ σ   النموذجيالوقتإنحراف إحتساب 
 .المعياري

 

 



 

  7 -12   مليات اإلحصاءاتع

 .لتعداد السكان/اإلنحراف النموذجي المعياري السكاني

يفترض . إبتعاد قيم المعطيات عن المعدل/د السكان قياس لتشتتلتعدا/السكاني يشكّل اإلنحراف المعياري النموذجي

لتعداد السكان بان المعطيات هي عينّة لمجموعة معطيات أشمل وأكمل، ويتم /اإلنحراف المعياري النموذجي السكاني

 ). القاسم(مقام الكسر / بمثابة مخرجn‐1إحتسابها عبر إستعمال 

) إضغط على    .xلتعداد السكان التابع لقيم /السكاني لنموذجي لإلنحراف المعياري ا(

) Õإضغط على    .yلتعداد السكان التابع لقيم / لإلنحراف المعياري النموذجي السكاني(

 

 .لتعداد السكان/اإلنحراف النموذجي المعياري السكاني: مثال

 

قم بإيجاد اإلنحراف .  سنتيمتر180و 174, 173, 170لدى الجدة هينكل أربعة أوالد راشدين ويبلغ طول كل من منهم 

 .المعياري النموذجي السكاني التابع لطولهم

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 (  .تصفية سجالت االحصاءات/محو (

 

أربعة نقاط. إدخال المعطيات

 .معطيات متراكمة

 ÕÕ (σ ) σ σ  ساب اإلنحراف المعياريإحت

 .النموذجي السكاني

 

 التخطيطي /االرتداد الخطي

المستقيم /هو طريقة إحصائية لما فيه إيجاد الخط الثابت) ويعرف أيضاً بالتقدير الخطّي (L.Rالتخطيطي /اإلرتداد الخطي

 .x,yوالذي يالئم بشكل جيد مجموعة معطيات 

 مالحظة

 

 ، قم بإدخال معطياتك قبل  لما فيه تجنّب رسالة من نوع 

 L.Rتنفيذ أي من الدوال ضمن الئحة خيارات 

 

 )التخطيطي /يرتداد الخطّاإل... ( الئحة خيارات 
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     الشرح  مفتاح الالئحة

لمحتسب   إفتراضية إعتماداً على الخط اyلقيمة   x) توقّع(تقدير  ˆ
 .لمالءمة المعطيات

إفتراضية إعتماداً على الخط المحتسب   x   لقيمةy) توقّع(تقدير  ˆ
 .لمالءمة المعطيات

معامل اإلرتباط هو ). x ، y(معامل اإلرتباط الخاص بمعطيات  
يس مدى مالءمة الخط  والذي يق1+ الى 1‐عدد ما ضمن النطاق 

 . المحتسب للمعطيات الى حد قريب

 .منحنى الخط المحتسب 

 . التابع للخط المحتسبyإعتراض /تداخل 

، ثم إضغط على كل )xأو (  y ما إفتراضية فيما يخص yقم بإدخال قيمة , مقدرة  ) yأو  ( xلما فيه إيجاد قيمة  

 .Õ)ˆ(أو   )ˆ ( من 

،  يتبعها كل من  إضغط على , لما فيه إيجاد القيم التي تحدد الخط الذي يالئم بشكل جيد معطياتك  

  .، أو 
 .مالءمة المنحنى: مثال

م بتحديد ق, فيما يخص المعطيات التالية . يعتمد مردود ألنواع جديدة من األرز على معدل التخصيب بواسطة النتروجين

 .yتعارض /المنحدر وتداخل/ المنحنى, معامل االرتباط: العالقة الخطية

X ,المستعمل غاز النتروجين 
 )كيلوغرام لكل هكتار(

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 

Y , مردود الحبوب 

 ) أطنان مترية لكل هكتار(

4.63 5.78 6.61 7.21 7.78 

 

 :رحالش :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 ( تصفية كل المعطيات/محو (
 .االحصاءات السابقة

 

 

 

 

 علىnعرض , إدخال المعطيات
 .الشاشة

 

 

�

�

�

�

�



 

  9 -12   مليات اإلحصاءاتع

 
 .إدخال خمسة معطيات ثنائية

 ÕÕ ( ) ˆ ˆ   
 

تقارب. معامل اإلرتباط
المعطيات الى حد بعيد الخط

 .المستقيم

Õ ˆ ˆ   إنحدار الخط/منحنى. 

Õ ˆ ˆ    تداخل إعتراضy. 

 

x
0           20         40          60          80

8.50

7.50

6.50

5.50

4.50

r = 0.9880

m = 0.0387

b = 4.8560

(70, y)

y

X
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 كيلوغرام من غاز النتروجين على حقل األرز ؟ توقّع مردود الحبوب مستنداً على اإلحصاءات 70ماذا لو تم إتعمال 

 .الواردة سابقاً

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 
_

 . اإلفتراضيةxإدخال قيمة 

 
 Õ (ˆ) ˆ ˆ    المردود المتوقّع من األطنان لكل

 .هكتار

 
 

 البيانات /الحدود لدقّة المعطيات/القيود

. التدويرحدود لعمليات اإلحتساب بسبب عمليات /يترتّب على ذلك وجود قيود, بما أن اآللة الحاسبة تستعمل دقّة محددة

 : اليك هذين المثلين

 االعداد الكبيرة , القياسي/التقريب المعياري

 قد تكون اآللة الحاسبة غير قادرة على إحتساب كل من اإلنحراف المعياري واإلرتداد الخطّي بشكل صحيح، فيما يخص

القياسي /بعملية التقريب المعياريولما فيه تفادي هذه الحالة، قم . متغير ما تختلف قيم معطياته بكميات ضئيلة نسبياً

 xوفيما يتعلّق بقيم ). المتوسط/مثال المعدل(لمعطياتك وذلك عبر إدخال كل قيمة بمثابة الفرق عن قيمة وسطية 

تسوية /كما ويجب تعديل. ŷ  وx ،x̂يجب إضافة هذا الفرق مجدداً على عمليات إحتساب كل من , القياسية/المعيارية

, 7777001 ، و7777000، 7776999 التابعة لك تساوي كل من xإذا كانت قيم , على سبيل المثال . bكل من 

 فيما .x̂ و x مجدداً على 7777000،  ومن ثم قم بإضافة 1، و 0، 1‐يتوجب عليك إدخال المعطيات على الشكل 

 يخصb ً7777000، أضف مجددا × m. والحتساب ŷ تأكد من تقديم قيمة x من الممكن أن .7777000  ما أقل من 

فإن عملية , مجدداً .  التابعة لك، أحجام تختلف بشكل كبيرy و  xتنتج أخطاء مماثلة في حال كان لقيم كل من

 .رة البيانات من شأنها تفادي هذه المشكلةمعاي/قياس

 تأثير المعطيات المحذوفة 

 عدم حذف أي أخطاء تم تدويرها والتي يمكن أن تنشأ ضمن سجالت االحصاءات بواسطة قيم  من شأن تنفيذ 

ع ليست هذه اإلختالفات ذات شأن اإل اذا كان للمعطيات الغير صحيحة حجم ضخم مقارنة م. البيانات االصلية

 .تصفية  المعطيات كلها وإعادة إدخالها/من الصواب محو, في حالة كهذه. المعطيات الصحيحة

 

�
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 القيم التابعة لحاصل الجمع وسجالت االحصاءات 

 .تشكل سجالت االحصاءات ستّ مواضع فريدة ضمن الذاكرة والتي تخزن تراكم قيم حاصل الجمع الستة

 إلحصاءات لحاصل الجمع 

 :  السماح لك بالوصول الى محتويات سجالت االحصاءات لى من شأن الضغط ع

 .لما فيه إستعادة عدد مجموعات المعطيات المتراكمة)  ( 

) Õإضغط على     .x لما فيه إستعادة الجمع التابع لقيم (

) ÕÕ إضغط على     . y لما فيه إستعادة الجمع التابع لقيم (

 ÕÕÕإضغط على   ( )،ÕÕÕÕ  (  ÕÕÕ ÕÕ وعلى ( (  لما (

 والتي هي ذات شأن يتعلّق y و xفيه إستعادة عمليات الجمع التابعة لكل من التربيع والجمع لحاصل الضرب لقيم 

 .بالقيام بعمليات إحتساب إحصاءات أخرى باالضافة الى تلك المزودة من قبل اآللة الحاسبة

 

إضغط على . يات سجالت اإلحصاءاتبإمكانك رؤية محتو, في حال قمت بإدخال معطيات لإلحصاءات 

(  . لما فيه معاينة سجالت االحصاءاتØ و × ثم إستعمل (

 رؤية سجالت االحصاءات / معاينة:مثال

ثم قم بمعاينة قيم  .ضمن سجالت االحصاءات) 3,4(و ) 1,2( لما فيه تخزين المعطيات الثنائية إستعمل 

 .االحصاءات المخزنة

 :الشرح :شاشة العرض :ةالمفاتيح المستعمل

 (  .تصفية سجالت االحصاءات/محو (

تخزين المعطيات الثنائية االولى  
)1,2.( 

 
 

تخزين المعطيات الثنائية الثانية 
)3,4.( 

 

 

 

 

 

 

 

�

�
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( ) 
 ومعاينةVARكتالوج /عرض دليل

 .nسجل 

 Σxyمعاينة سجل  ×

 Σy2معاينة سجل  ×

 Σx2معاينة سجل  ×

 Σyمعاينة سجل  ×

 Σx معاينة سجل  ×

 nمعاينة سجل ×

 
 

  VARكتالوج /الخروج من دليل

 

 حصاءات ت اإلالوصول الى سجال

اإلشارة على /يحب الداللة . في القائمة التاليةHP 35sمهام سجالت االحصاءات الموجودة ضمن /يتم عرض وظائف

 .معادالت الرياضيات والبرامج, سجالت حاصل الجمع باالسماء وليس باإلعداد ضمن كل من العبارات الحسابية

 سجالت اإلحصاءات

 الشرح العدد السجل

n -27 لمعطيات الثنائية المتراكمةعدد ا. 

Σx -28  مجموع قيمxالمتراكمة . 

Σy -29  مجموع قيمyالمتراكمة . 

Σx2 -30  مجموع تربيع قيمxالمتراكمة . 

Σy2 -31  مجموع تربيع قيمyالمتراكمة . 

Σxy -32  مجموع حاصل الضرب لقيمx و yالمتراكمة  . 
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التابع للسجل الذذي تريدة ) 32‐ الى 27‐من (ل الجمع عبر تخزين العدد بإمكانك تحميل سجل إحصاءات بعملية حاص

بإمكانك , وبشكل مماثل). A  أو7قيمة (  ومن ثم القيام بتخزين عملية حاصل الجمع J أو Iضمن كل من 

 الضغط على  تصنيف شاشة العرض / يتم تمييز–قيمة سجل ما ) أو إستعادة( لما فيه معاينة A أو 7

التعيين /التحديد"راجع  . على دوال خاصة لما فيه إستعادة قيم السجلSUMSتحتوي الئحة خيارات . لسجلمع إسم ا

 . لما فيه المزيد من المعلومات14في الفصل " االسماء/الغير مباشر للمتغيرات والبطاقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 2القسم 

 البرمجة
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13 

 طةالبرمجة البسي

ل والعمليات التي يمكنك إستعمالها يدوياً، أي ما معناه، بالضغط على مفتاح ا من هذا الدليل كل من الدو1قدم لك القسم 

كما وشاهدت كيف يمكنك إستعمال معادالت الرياضيات لما فيه تكرار العمليات . ما فيما يتعلّق بكل عملية منفردة

 .في كّل مرةالحسابية دون العودة إلستعمال المفاتيح 

، كيفية إستعمال البرامج للعمليات الحسابية المتكررة والتي قد تتضمن على كل من المزيد 2سوف تتعلّم ضمن القسم 

يسمح لك البرنامج بإعادة تكرار العمليات . من العمليات للتحكم باإلدخال واإلخراج أو على عمليات منطقية أكثر تعقيداً

 .ة التي تريدهاوالحسابات بالطريقة الدقيق

" تقنيات البرمجة"وسوف تتعلم في الفصل التالي . سوف تتعلّم ضمن هذا الفصل كيف تقوم ببرمجة سلسلة من العمليات

 .كل من الروتينات الفرعية والتعليمات الشرطية

 

  برنامج بسيط ما:مثال

 وم بالضغط على وتق π r2:  ، سوف تستعمل الصيغة5لما فيه إيجاد مساحة دائرة يساوي قطرها 

 RPN: 5طريقة       

ALG: 5طريقة      

 

 .78،5398لما فيه الحصول على النتيجة التابعة لهذه الدائرة، 

 لكن، ماذا لو أردت إيجاد المساحة التابعة لعدة دوائر مختلفة ؟

، بإمكانك وضع المفاتيح )رلكل قط " 5" عبر تبديل العدد (بدل عن إعادة تكرار المفاتيح المستعملة في كل مرة 

 :المستعملة المتكررة ضمن برنامج ما
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  ALG      طريقة   RPNطريقة 

 π 
π  

  
 

عندما يبدأ البرنامج ) شاشة العرض (Xيفترض هذا البرنامج البسيط بأن القيمة التابعة للقطر موجودة ضمن السجل 

 .Xحتساب المساحة ويضعها في السجل يقوم بإ. باالنطالق

 :، ولما فيه إدخال هذا البرنامج ضمن ذاكرة البرنامج، قم بالتاليRPNضمن طريقة 

 المفاتيح المستعملة

 ):RPNطريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

  
( )Ö ( )

 . تصفية الذاكرة/ محو

تشغيل طريقة إدخال البرنامج 
 على PRGMيظهر مؤشر(

 ).شةالشا

يعيد مؤشر البرنامج الى الحالة    
 .PRGM TOP األولية 

  .2(Radius)تربيع القطر    

   π  
  . πx2تساوي  المساحة    

الخروج من طريقة إدخال   
 .البرنامج

 

 :5 حاول إطالق هذا البرنامج لما فيه إيجاد مساحة دائرة ما يساوي قطرها

 المفاتيح المستعملة

 ):RPNطريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

من شأن هذه العملية وضع   
 . البرنامج عند بدايته

 !الجواب   5

 :، ولما فيه إدخال هذا البرنامج، قم بالتالي ALGضمن طريقة 
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 المفاتيح المستعملة

 ):ALGطريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

 
( )Ö ( ) 

 . تصفية الذاكرة/ محو

تشغيل طريقة إدخال البرنامج 
 على PRGMيظهر مؤشر(

 ).الشاشة

يعيد مؤشر البرنامج الى الحالة    
 .PRGM TOP األولية 

XÕ

  
 π  تربيع القطر(Radius)2.  

الخروج من طريقة إدخال    
 .البرنامج

 :5لبرنامج لما فيه إيجاد مساحة دائرة ما يساوي قطرها حاول إطالق هذا ا

 المفاتيح المستعملة

 ):ALGطريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

من شأن هذه العملية وضع   
 . البرنامج عند بدايته

X  ضمن 5تخزين X. 

 !الجواب  

 

تابع لمساحة الدائرة لما فيه شرح وتوضيح كل من مفاهيم وطرق سوف نتابع إستعمال البرنامج الوارد أعاله وال

 .البرمجة

 

 تصميم برنامج ما

ومن شأن ما تضعه ضمن برنامج ما . تظهر لك المواضيع التالية ما هي التعليمات التي يمكنك وضعها في برنامج ما

 . عندما تقوم بإطالقةالتأثير على الطريقة التي يبدو فيها عندما تقوم بمعاينته وعلى طريقة عمله

 

 إطار ما /إختيار طريقة

 يجب تحرير النص التابع لها والقيام بتنفيذها ضمن طريقة RPNإن البرامج التي يتم إبتكارها وتخزينها ضمن طريقة 

RPN ، إبتكارها وتخزينها ضمن طريقة والبرامج والخطوات التي تم ALG يجب تحرير النص الخاص بها والشروع 

 .وفي حال لم يتم القيام بذلك، تكون النتائج عندها غير صحيحة. ALG ا ضمن طريقة بتنفيذه
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 ) RTN و LBL(حدود البرنامج 

إسم وذلك للداللة على /اذا أردت تخزين أكثر من برنامج واحد ضمن ذاكرة البرنامج، يحتاج عندها البرنامج الى بطاقة

 مثال (بدايته   ). مثال (اللة على نهايته وتعليمة العودة للد)  

 .اإلسم التابع لها/  لما فيه مطابقة البطاقةAالحظ بأن أرقام األسطر تكتسب الرمز 

 أسماء البرنامج/بطاقات

ولما فيه تسجيل . إسم/ببطاقة) والتي يطلق عليها تسمية الروتينات(يجب أن تبدأ كل من البرامج وأقسام البرامج 

 :لىإسم ما، إضغط ع/بطاقة

 ) الرمز/الحرف-مفتاح(  letter–key 

الرموز على غرار إستعمالها /تستعمل المفاتيح الخاصة بالحروف. Z الى Aاإلسم حرفاً واحداً من /تشكّل البطاقة

من شأن (اإلسم عينه ألكثر من مرة واحدة /ال يمكنك تخصيص البطاقة). 3كما تمت مناقشته في الفصل (للمتغيرات 

 .اإلسم إستعمال الحرف عينه الذي يستعمله المتغير/، إنما تستطيع البطاقة)لرسالة هذا إعطاء ا

إنما تحتاج البرامج المجاورة . إسم/ضمن الذاكرة بدون أي بطاقة) االول/األعلى(من الممكن وجود برنامج واحد 

 .إسم بين بعضها البعض لما فيه التفريق والتمييز بينها/لبطاقة

 . سطرا999ًن للبرامج أن تحتوي على أكثر من ال يمك

 

 تعليمات العودة للبرنامج

 :المفاتيح المستعملة هي. يجب أن تنتهي كل من البرامج والروتينات الفرعية بتعليمة العودة

  
ز ، المرك  بإعادة مؤشر البرنامج الى RTNعندما تنتهي عملية إطالق البرنامج، تقوم التعليمة األخيرة 

 .األعلى ضمن ذاكرة البرنامج

 

  ومعادالت الرياضيات ضمن البرامجRPN ،ALGإستعمال كل من 

 :بإمكانك القيام بالعمليات الحسابية ضمن البرامج بالطرق عينها التي تقوم فيها باإلحتساب على لوحة المفاتيح
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 ).2 الفصل والتي تعمل مع المكدس، كما تم شرحهم في (RPN إستعمال العمليات ضمن  

 )Cكما تم شرحهم في الملحق  (ALGإستعمال العمليات ضمن  

 )6كما تم شرحهم في الفصل (إستعمال معادالت الرياضيات  

وبدل عن ذلك، كان بإمكانك إستعمال .  لما فيه إحتساب مساحة الدائرةRPN السابق سلسلة من عمليات المثالإستعمل 

 والمعادالت RPNتشكل العديد من البرامج تركيبة من ). حقاً ضمن هذا الفصليتلي مثال ال(معادلة ما في البرنامج 

 .وذلك عبر إستعمال القدرات التابعة لكالهما

 ALGقدرات المعادالت وعمليات        RPNقدرات عمليات 
 .سهولة في الكتابة والقراءة .          إستعمال ذاكرة أقّل

 .ة على التوجيه التلقائي لإلدخالالقدر .          التنفيذ بسرعة أكبر

 

 لتقييم عندما يقوم برنامج ما بتنفيذ سطر يحتوي على معادلة، يتم تقييم المعادلة بنفس الطريقة التي تقوم بها  

بشكل أساسي ضمن معادلة " = " فيما يتعلّق بعملية تنفيذ البرنامج، يتم إعتبار . معادلة ما ضمن قائمة معادلة الرياضيات

 لمعادلة من نوع التخصيص ـ ما عدا كتابة ال وجود لمكافىء قابل للبرمجة فيما يخص   ". (–" على أنها ما

 ). لما فيه تخزين القيمة ضمن متغير ما STOالمعادلة على شكل عبارة حسابية، ومن ثم إستعمال 

 التحكم بكل من عمليات اإلدخال،  لما فيهRPNإدراج تعليمات /فيما يتعلق بكلتا العمليات الحسابية، يمكنك وضع

 .اإلخراج وتدفّق البرنامج

 

 البيانات /عمليات إدخال وإخراج المعطيات

نتيجة واحدة، بإمكانك أن / فيما يتعلق بالبرامج التي تحتاج ألكثر من عملية إدخال واحدة أو تقدم أكثر من عملية إخراج

 .تقديم المعلومات/إخراجتقرر كيف تريد ان يقوم البرنامج بكّل من إدخال و

بإمكانك , INPUTبإمكانك إستعمال توجيه االدخال للسؤال عن متغيرها بواسطة تعليمة  , فيما يخص عملية اإلدخال

 . تسأل عن متغيراتها، أو بإمكانك أخذ القيم التي تم إدخالها مسبقاً ضمن المكدس/جعل معادلة ما تطلب
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، عرض رسالة VIEW يمكنك القيام بكل من عرض متغير ما على الشاشة بواسطة التعليمة فيما يخص عملية اإلخراج،

، أو 2، عرض نتيجة البرنامج على السطر1ما على الشاشة مشتقّة من معادلة ما، عرض عملية التنفيذ على السطر 

الملحوظة ضمن / إليهاشارير مبإمكانك ترك القيم الغ. الملحوظة ضمن المكدس/ إليهاشاربامكانك ترك القيم الغير م

 . المكدس

 ". إدخال المعطيات وعرضها على الشاشة"يتم تغطية هذه المسائل الحقاً ضمن هذا الفصل تحت عنوان 

 عملية إدخال برنامج ما 

نمط إدخال البرنامج أو إيقافها عنه / التبديل بين وضع اآللة الحاسبة ضمن طريقة من شأن الضغط على 

يتم تخزين المفاتيح المستعملة ضمن طريقة إدخال البرنامج كأسطر برنامج  . PRGMشغيل أو إيقاف المؤشر  يقوم يت–

، إدخال عبارة ALGيمكنك ضمن طريقة . أو عبارة حسابية سطر برنامج واحد) أمر(تحتّل كل تعليمة . في الذاكرة

 . حسابية مباشرة في البرنامج

 : رةلما فيه إدخال برنامج ما ضمن الذاك

 .طريقة إدخال البرنامج/ لما فيه تشغيل نمط إضغط على  .1

 إضغط على  .2  من شأن هذه العملية وضع مؤشر البرنامج.  على الشاشة  لعرض   

وفيما تقوم بإدخال أسطر البرنامج، يتم إدخالهم قبل أسطر البرامج األخرى . عند نقطة معروفة، قبل أي برامج أخرى

 .كلها

تصفية ذاكرة البرنامج عبر الضغط /تكن تريد أي برامج أخرى والتي من الممكن ان تكون في الذاكرة، قم بمحوإذا لم 

) على   ) Ö ولما فيه التأكيد على أنك تريد إزالة كل البرامج، إضغط على ( )  

  .   بعد الرسالة  

. letter ) الرمز/الحرف(إضغط على . Z الى Aرمز واحد، من / حرف–بطاقة ما /أعط للبرنامج إسم. 3

 ".المساحة"  "area " فيما يخصA  رمزاً من شأنه تذكيرك بالبرنامج، مثال /إختر حرفاً

 

تصفية البرنامج الموجود /يمكنك محو.  على الشاشة، إستعمل حرفاً آخرفي حال ظهرت الرسالة  

) إضغط على  –بدل عن ذلك  اإلسم، ثم إضغط على  / إليجاد البطاقةØ و  ×وإستعمل   (

  . و  

ولما فيه تسجيل عمليات اآللة الحاسبة بمثابة تعليمات برنامج، قم بالضغط على المفاتيح عينها والتي تستعملها للقيام . 4

صول اليها عبر إستعمال لوائح تذكر بأن العديد من الدوال ال تظهر على لوحة المفاتيح إنما يجب الو. بالعملية يدوياً

 . الخيارات

 .إلدخال معادلة ما ضمن سطر برنامج، أنظر الى التعليمات الواردة الحقاً
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 وذلك  قم بإنهاء البرنامج بواسطة تعليمة العودة، والتي من شأنها إعادة ضبط مؤشر البرنامج على  . 5

  .إضغط على . بعد عملية إطالق البرنامج

 .لما فيه إلغاء عملية إدخال البرنامج) أو  (ط على كل من إضغ. 6

نمط /يتم تخزين األعداد في أسطر البرنامج تماماً كما تقوم بإدخالها ويتم عرضهم على الشاشة عبر إستعمال شكل

 ).  لمعاينة كل االرقامفي حال تم إختصار عدد ما على الشاشة، إضغط على . (SCI أو ALLالعرض 

 

 : فيه إدخال معادلة ما ضمن سطر البرنامجلما 

  .EQNيعمل عندها المؤشر . نمط إدخال المعادلة/ لتشغيل طريقة إضغط على   .1
.  لمزيد من التفاصيل6راجع الفصل . أدخل المعادلة بنفس الطريقة التي تقوم بها في قائمة معادلة الرياضيات .2

 . لتصحيح االخطاء فيما تقوم باإلدخالإستعمل  

ال تصبح المعادلة جزءاً من قائمة . ( إلنهاء المعادلة وعرض قسمها الشمالي على الشاشةغط على  إض .3

 ) . معادلة الرياضيات

.  لما فيه رؤية مجموعها التدقيقيي والطول التابع لها بعد ان تدخل معادلة ما، يمكنك الضغط على 

 .  إلبقاء القيم على الشاشةإضغط بإستمرار على مفتاح  

.  بأن عملية التحريك عاملة فيما يخص سطر البرنامج هذا و فيما يتعلّق بمعادلة طويلة، تظهر لك المؤشرات  

 . لتحريك شاشة العرض Õ و Öبإمكانك إستعمال 

 

 المحو /التصفيه ومفتاح اإلرجاع/دوال المحو

 :يرجى مالحظة الحاالت الخاصة هذه خالل عملية إدخال البرنامج

 .تصفية عدد ما ووضعه على قيمة الصفر/ال تقوم أبداً بمحو.  بإلغاء طريقة إدخال البرنامجدائماً   تقوم  

 بحالة Ö/Õ بإزالة سطر البرنامج الحالي وتبدأ  الرؤية لسطر البرنامج، تقوم  /ضمن حاله المعاينة 

 .  قبل الدالة المنزلقةرمز ما موجود/ بإزالة حرفمعاينة سطر البرنامج، تقوم  /ضمن حالة. تحريك النص

 ، إستعمل Xتصفية السجل /ولما فيه برمجة دالة ما من شأنها محو     (  عندما تقوم بإقحام أو .(

 .  في حال كان ذلك ضرورياً XEQ و  GTOبإزالة سطر في البرنامج، يتم تحديث كل من التعابير  

 

 :مثالً
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 � 

  . ”A003 GTO A002“  ليصبح A004 يتغير عندها السطر ، A002قم اآلن بإزالة السطر  

 

 أسماء الدوال ضمن البرامج 

ليس من الضروري ان يكون اإلسم المستمعل لدالة ما ضمن سطر البرنامج هو عين إسم الدالة الموجود على كل من 

يكون دائماً إسم الدالة المستعمل في برنامج ما إختصار . ة ماالمفتاح أو الئحة الخيارات التابعين لها أو في معادل

 .أكمل من ذاك التي يمكنه ان يتّسع على مفتاح أو ضمن الئحة ما/أوسع

 

 . مع بطاقة/إدخال برنامج ما تحت تسميته: مثال

 برنامج جديد والذي يتضمن تقوم المفاتيح المستعملة التالية بإزالة البرنامج السابق فيما يتعلّق بمساحة الدائرة وبإدخال

 إلزالة سطر في حال إقترفت خطأ ما خالل عملية اإلدخال، إضغط على  . إسم وعلى تعليمة للعودة/على بطاقة

 .البرنامج الحالي ثم أعد إدخال السطر بشكل صحيح

 :المفاتيح المستعملة

 )RPNضمن طريقة (

 : الشرح : شاشة العرض

 

نمط إدخال/تشغيل طريقة 
 ). عامالPRGMً(لبرنامج ا

 
( ) Ö ( ) 

 
 

تصفية كامل ذاكرة/محو
 . البرنامج

A   إطالق إسم على روتينة
 "). للمساحة ("Aالبرنامج هذه 

 
 

 

 
 π
 

 .إدخال أسطر البرنامج الثالثة

 .إنهاء البرنامج  

 
(2 ) 

 وطولAالبطاقة /عرض اإلسم    
 .البرنامج بالبايتات

المجموع التدقيقيي وطول 
 . البرنامج

إلغاء طريقة إدخال البرنامج  
)PRGMغير عامل .( 
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 . مجموع تدقيق مختلف بأنه لم يتم إدخال البرنامج بشكل صحيح كما تم تقديمه هنايعني 

 . ج ما مع معادلةإدخال برنام :مثال

 على غرار البرنامج RPNيقوم البرنامج التالي باحتساب مساحة الدائرة عبر إستعمال معادلة بدالً عن إستعمال عمليات 

 .السابق

 :المفاتيح المستعملة

 )RPNضمن طريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

 

 
طريقة إدخال/تشغيل نمط 

وضع المؤشر عند. البرنامج
 . ى الذاكرةأعل

E 
 

Eتسمية روتينة هذا البرنامج   
 "). equationللمعادلة ("

R  رتخزين القطر ضمن المتغي
R . 

 
 R  

   π

نمط إدخال/إختيار طريقة
.يقوم بإدخال المعادلة. المعادلة

طريقة إدخال/العودة الى نمط
 . البرنامج

  

 . إنهاء البرنامج  

(2 ) 
 علىEالبطاقة /عرض اإلسم    

الشاشة كما وطول البرنامج
 . بالبايتات

المجموع التدقيقي وطول 
 . البرنامج

 . الغاء عملية إدخال البرنامج 
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 عملية إطالق برنامج ما 

اليتم عرض أي أسطر برنامج (طالق أو تنفيذ برنامج ما، ال يجب أن تكون عملية إدخال البرنامج عاملة لما فيه إ

 . إلغاء إدخال البرنامجمن شأن الضغط على ).  ليس عامالPRGMًمرقمة،  

 

 ) XEQ(عملية تنفيذ البرنامج 

 :الرمز/لك الحرفبطاقة، لما فيه تنفيذ البرنامج الذي تمت تسميته بذ/ إسمXEQإضغط على 

على سبيل المثال، إضغط على . بطاقة /إسم ولما فيه تنفيذ برنامج ما من بدايته، إضغط على كل من 

A  . وستبدأ عملية التنفيذ من عند المستوى األعلى " " سوف تظهر شاشة العرض

 . Aاإلسم /التابع للبطاقة

إسم رقم السطر، مثالً  / بطاقةأخرى وذلك عبر الضغط على يمكنك أيضاً تنفيذ برنامج ما بدءاً من نقطة 
A. 

في حال وجود برنامج واحد فقط في الذاكرة، يمكنك أيضاً تنفيذه وذلك بعد تحريك المؤشر الى سطر األعلى والضغط 

 حين يكون البرنامج  على الشاشة كما ويعمل المؤشر PRGMيظهر مؤشر ). إيقاف/إطالق( مفتاح على  

 . في حالة االطالق/امالًع

 .إذا دعت الجاجة، قم بإدخال المعطيات قبل تنفيذ البرنامج

 : مثال

، و 2,5،  5  لما فيه إيجاد المساحات التابعة لثالثة دوائر مختلفة ذات أقطار تساوي E و Aقم بإطالق البرامج المسماة 

2π . إدخال القطر قبل تنفيذ كل من تذكرA أو E . 

 :ستعملةالمفاتيح الم

 )RPNضمن طريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

 

A  إدخال القطر ثم البدء بالبرنامجA.
 .يتم عرض المساحة الناتجة

E

 
إحتساب مساحة الدائرة الثانية عبر

  . Eإستعمال برنامج 

  
A 

 . إحتساب مساحة الدائرة الثالثة
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 إختبار برنامج ما عملية 

إذا كنت تعلم بوجود خطأ ما في البرنامج، إنما لست متأكداً عن مكان وجود الخطأ، تكون عندها أفضل طريقة إلختبار 

كما وتشكّل هذه العملية فكرة جيدة لما فيه إختبار برنامج طويل ومعقّد وذلك . البرنامج هي عبر التنفيذ خطوة بخطوة

اإلنتقال خطوة بخطوة خالل عملية التنفيذ، سطر واحد في كل مرة، يمكنك رؤية النتيجة بعد عبر . قبل اإلعتماد عليه

عملية تنفيذ كل سطر، وبذلك يمكنك التحقّق من التقدم الذي تحرزه المعطيات المعروفة والنتائج الصحيحة التابعة لها 

 .والتي هي أيضاً معروفة

 ). غير مضاءPRGMمؤشر  (د من ان طريقة إدخال البرنامج غير عاملة  فيما يتعلّق بعملية التنفيذ العادية، تأك

تقوم التعليمة بتحريك مؤشر ). التابعة له LBLأي عند تعليمة (وضع مؤشر البرنامج عند بداية البرنامج /قم بضبط .1

 .  البرنامج دون إطالق عملية التنفيذ

 Øوعند الكف عن الضغط على . اشة من شأنه عرض السطر الحالي على الش.Øإضعط بشكل مستمر على  .2

 ).Xوهي موجودة في السجل (يتم تنفيذ السطر وتعرض نتيجة التنفيذ على الشاشة 

 .  ال تحصل أي عملية تنفيذ.×    لإلنتقال الى السطر السابق، يمكنك الضغط على 

تحصل عندها نتيجة غير ( وذلك حتى تجد خطأ ما، 3قم بتكرار الخطوة . ينتقل مؤشر البرنامج الى السطر التالي .3

 . ، أو تصل الى نهاية البرنامج)صحيحة

 فقط تبديل مؤشر البرنامج دون تنفيذ × أو Øنمط إدخال البرنامج عامالً، تقوم عندها كل من /إذا كانت طريقة

 . لقائياًمن شأن الضغط على مفتاح اإلتجاه بشكل مستمر خالل عملية إدخال البرنامج القيام يتحريك األسطر ت. األسطر

 

  عملية إختبار برنامج ما :مثال

 فيما يتعلّق بمعطيات 5إستعمل قطراً من . Aقم باإلنتقال خطوة بخطوة خالل عملية تنفيذ البرنامج الذي تمت تسميته 

 :نمط إدخال البرنامج ليس عامالً قبل البدء بالعملية/تحقق من أن طريقة. االختبار

 :المفاتيح المستعملة

)RPNضمن طريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

 

A اد البرنامج الى البطاقةاإلسم/تحريك عد
A. 

Ø (hold) (release)    

Ø (hold) (release)  إدخال عملية التربيع . 

Ø (hold) (release)  π قيمةπ. 

Ø (hold) (release)  25π. 

Ø (hold) (release)  النتيجة صحيحة. نهاية البرنامج . 

 



 

  12 -13البرمجة البسيطة 

 

 عملية إدخال المعطيات وعرضها على الشاشة 

. يتم إستعمال متغيرات اآللة الحاسبة لما فيه القيام بكل من تخزين معطيات اإلدخال، النتائج المرحلية، والنتائج النهائية

 ، إنما ليس إلسم Z الى A بواسطة الحروف من 3 المتغيرات كما سبق شرحه في الفصل تعريف/يتم الداللة على(

 ).بطاقات البرنامج/المتغير أي عالقة مع أسماء

 : يمكنك الحصول على المعطيات ضمن برنامج ما، بواسطة هذه الطرق

 ).هولة وفي المتناولية األكثر سنانها التق(تطلب القيمة للمتغير / والتي تسأل عنINPUTعبر تعليمة  

 ). لما فيه تخزين القيمة ضمن متغير ما إلستعمال الحقSTOبإمكانك إستعمال . (عبر المكدس 

 .مخزنّة في االصلقيم من خالل المتغيرات التي لديها  

أيضاً تشكّل  ().11المؤشر /اذا تم تحديده بواسطة عملية ضبط المعين(من خالل توجيه اإلدخال التلقائي للمعادلة  

 ).ية األكثر سهولة في حال كنت تستعمل المعادالتنالتق
 

 : بإمكانك عرض المعلومات على الشاشة ضمن برنامج ما عبر توخي هذه الطرق

انها التقنية االكثر سهولة وفي . ( والتي تظهر لك كل من اإلسم والقيمة التابعين للمتغيرVIEWبواسطة تعليمة  

 .)المتناول

 لمعاينة السجالت PSEبإمكانك إستعمال . ( هي فقط ظاهرةY و X القيم الموجودة في السجالت –من على المكدس  

X و Yلمدة ثانية واحدة (.  

تكون عادة ) (11المؤشر /إذا تم تحديده بواسطة عملية ضبط المعين(ضمن معادلة ما معروضة على الشاشة  

 ). رسالة ما وليست معادلة حقيقية" المعادلة"

 . في المواضيع الالحقةهذه  ح بعض من تقنيات عمليات إدخال واخراج المعلومات يتم شر
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 البيانات / إلدخال المعطياتINPUTإستعمال 

 ) المتغير( ( INPUTتقوم التعليمة    Variable ( إطالق وتعرض على الشاشة بإيقاف برنامج تم

 :لعرض هذه على القيمة الحالية للمتغير، مثالتشمل شاشة ا. توجيه إدخال للمتغير المعين/سؤال

 حيث 

  إسم المتغير " "

 توجيه االدخال الخاص بالمعلومات، و / السؤال""

 . القيمة الحالية المخزنة في المتغير  

 

 ويتم تخزينها Xجل تستبدل القيمة التي قمت بإدخالها محتويات الس. لمتابعة البرنامج) إيقاف/إطالق (إضغط على 

 . Xإذا لم تقم بتبديل القيمة على الشاشة العرض، عندها يتم اإلحتفاظ بهذه القيمة في السجل . في المتغير المعين

 

 : على الشكل التالي INPUTيبدو البرنامج الخاص بمساحة الدائرة مع تعليمة 

RPNطريقة  ALGطريقة 

π
π

 

 

 :  ضمن برنامج ماINPUTإلستعمال دالة 

فيما يتعلّق بمثال مساحة الدائرة، فاإلدخال الوحيد الذي . (قرر أي قيم معطيات سوف تحتاج اليها، وحدد أسماء لها .1

 ).Rتحتاجه هو القطر، والذي يمكن تعيينه بـ 
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حين تكتب . والحقاً ضمن البرنامج. في بداية البرنامج وذلك لكّل متغير سوف تحتاج لقيمته INPUTضع تعليمة  .2

 لما فيه إرجاع variable ) متغير(الجزء التابع للعملية الحسابية الذي تحتاج الى قيمة معينّة، ضع تعليمة 

 .تلك القيمة الى المكدس

، ال يتوجب عليك إسترجاع هذا Xتترك أيضاً القيمة التي قمت للتو بإدخالها ضمن السجل  INPUTوبما أن تعليمة 

وبهذه الطريقة سوف تتمكّن بتوفير . وإستعماله حين تحتاجه INPUT بامكانك إدخاله –المتغير في وقت الحق 

تك مقدماً ومن ثم إستعادة إنما وضمن برنامج طويل، فمن األسهل إدخال فقط كل معطيا. بعض من مساحة الذاكرة

 . المتغيرات منفردة كلما إحتجت اليها

تذكر أيضاً أنه بإمكان من يستعمل البرنامج القيام بالعمليات الحسابية عندما يكون البرنامج متوقفاً وينتظر عملية 

ة والتي سيقوم بها من شأن هذا تعديل محتويات المكدس والذي قد يؤثر على العمليات الحسابية التالي. اإلدخال

 ستكون على  -X -، Y-، Zوبذلك ال يجب على البرنامج اإلفتراض بأن كل من محتويات السجالت . البرنامج

إذا قمت بتجميع كل المعطيات في البداية ومن ثم قمت باستعادتهم متى . INPUTحالها وذلك قبل وبعد التعليمة 

 . تغيير محتويات المكدس مباشرة قبل العملية الحسابية/تبديلإحتاجت العملية الحسابية لهم، عندها تحول دون 

 

 : اإلستجابة لتوجيه إدخال ما

، سوف  ويسألك عن ذاك المتغير، مثال INPUTعندما تقوم بإطالق البرنامج، سوف يتوقف عند كل 

 .  الحاليةRمحتويات ) Xومحتوى السجل (تشكل القيمة المعروضة على الشاشة 

  . إضغط فقط على لعدد بدون تغيير،لترك ا 
.  القديمةX سوف يقوم هذا العدد الجديد بإستبدال قيمة السجل . أدخل العدد الجديد وإضغط على لتغيير العدد، 

في حال إحتجت إلحتساب عدد ما، إستعمل عمليات لوحة . إذا أردت يمكنك إدخال عدد ما على شكل كسور

  على سبيل المثال، يمكنك الضغط على . ثم إضغط على المفاتيح الحسابية العادية، ومن  

 ، أو الضغط على RPN ضمن طريقة   وقبل ان  (ALG ضمن طريقة  

، ، وبعد ان تضغط على 2، سوف يتم عرض العبارة الحسابية على السطر تقوم بالضغط على 

 ). X وسيتم حفظها في السجل 2سوف تستبدل النتيجة، العبارة الحسابية للعرض على السطر 
 

، إذا قمت بالضغط X تبقى القيمة الحالية للمتغير في السجل . ، إضغط على  لإلدخالINPUTإللغاء توجيه  

 عند وفي حال قمت بالضغط على .  الملغاةINPUT لما فيه متابعة البرنامج، يتم عندها تكرار على 

  إللغاء توجيهووضعه على قيمة الصفر، إضغط مجدداً على إدخال األرقام، من شأن ذلك تصفية العدد 

INPUTلإلدخال  . 
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 البيانات على الشاشة / لعرض المعطياتVIEWإستعمال 

إيقاف برنامج ما تم إطالقه كما تقوم بكل من ) variable )متغير((التي تمتّ برمجتها،   VIEWمن شأن تعليمة 

 ين، مثالعرض وتمييز محتويات المتغير المع

نمط عرض الكسور عامالً، يتم عندها /وفي حال كانت طريقة. Xهذه للعرض فقط وال يقوم بنسخ العدد الى السجل 

 .عرض القيمة بشكل كسور على الشاشة

 . X نسخ هذا العدد الى السجل   من شأن الضغط على 

ئية، المركبة والمتجهات، فمن شأن الضغط على  رمزاً، مثال األعداد الثنا14في حال كان العدد أكبر من  

Öأو Õعرض ما تبقّى منه . 

  Xمحو العرض الخاص وإظهار السجل /إزالة)  أو  (من شأن الضغط على  

 . تصفية محتويات المتغير المعروض على الشاشة/محو  من شأن الضغط على  

 

  لما فيه متابعة البرنامج إضغط على 

 . فيما سيرد الحقاً" عرض المعلومات على الشاشة دون إيقاف التنفيذ"إيقاف البرنامج، راجع إذا لم تكن تريد 

تقوم كل . 16في الفصل " السويه /لعيارية التوزيعات ا–السوي والعكسي /العياري" على سبيل المثال، راجع برنامج 

هذه وضمن هذا   VIEWيضاً بان تعليمة الحظ أ. X بعرض نتيجة T  عند نهاية الروتينة T016 و T015من األسطر 

 VIEWed، لكنها مالئمة النها تقوم بإعادة المتغير المعروض  RCL ال ضرورة للتعليمة .RCLالبرنامج تسبقها تعليمة 

  VIEW عند معاينة عملية من شأن الضغط على . (، مما يجعله متوفراً لعمليات حسابية يدويةXالى السجل 
 بأن المتغير المعروض 17 و 16كما وتؤكد برامج التطبيقات االخرى في الفصول ). عول عينهالمف/للعرض التأثير

VIEWed موجود في السجل Xًأيضا  . 
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 ) الوصفيه(إستعمال المعادالت لعرض الرسائل 

ل تقريباً أي سلسلة من مما يعني أنه بامكانك إدخا. ال تتم عملية التحقّق من تركيب عبارات المعادالت إالّ عند تقييمها

إضغط .  تقوم بإدخالها بالطريقة عينها التي تستعملها للمعادلة–الرموز ضمن برنامج ما على شكل معادلة /الحروف

إضغط على كل من مفاتيح األعداد والرياضيات للحصول على .  ضمن أي سطر برنامج للبدء بالمعادلةعلى 

 .  لما فيه انهاء المعادلةإضغط على . رمز/ قبل كل حرفإضغط على. األعداد والرموز

مما يعني أنه بإمكانك عرض . ، يتم عندها عرض المعادالت على الشاشة بدل من تقييمها10تشغيل المعين /إذا تم ضبط

 ). 14المؤشرات بالتفصيل في الفصل /ناتتتم مناقشة المعي. (ها كمعادلة ماJأي رسالة على الشاشة تكون قد أدخل

.  لمتابعة عملية التنفيذ إضغط على –على الشاشة، يتوقف عندها البرنامج ) الوصفية(ا يتم عرض الرسالة عندم

يمكنك إستعمال كل .  عند عرض الرسالسة على الشاشة حرفاً، يظهر المؤشر 14وإذا كانت الرسالة أطول من 

 .  لما فيه تحريك الشاشةÖ  و Õ من

 .فيما سيرد الحقاً" عرض المعلومات على الشاشة دون إيقاف التنفيذ"امج، راجع اذا لم تكن تريد إيقاف البرن

 

 .ضمن برنامج ما) الوصفية( والرسائل INPUT ، VIEW: مثال

. أكتب معادلة لما فيه إيجاد كل من المساحة السطحية والحجم التابعين إلسطوانة تم تقديم كل من قطرها وإرتفاعها

الحجم،  (7، )المساحة السطحية (S، وإستعمل كل من المتغيرات )cylinderلإلسطوانة  (C أطلق على البرنامج تسمية

R) القطر ( وH) قم باستعمال صيغ الرياضيات هذه). الطول: 

V = πR2H 

S = 2π R2 + 2π RH = 2π R ( R + H ) 

 
 :المفاتيح المستعملة

 )RPNضمن طريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

 

 
 ( )

Ö 

 
تصفية /إدخال البرنامج، محو

 .ذاكرة البرنامج

 .تسمية البرنامج    
 R    
 H    التعليمات لما فيه السؤال

طلب كل من القطر /عن
 .واإلرتفاع

 



 

 17 -13البرمجة البسيطة 

 :المفاتيح المستعملة

 )RPNضمن طريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

 

  
R  

H  
 π

 .إحتساب الحجم

المجموع التدقيقيي والطول    
 .التابعين للمعادلة

V    تخزين الحجم ضمنV. 
 

R 4

R  H

  π

 .إحتساب المساحة السطحية

المجموع التدقيقيي والطول   
 .عادلةالتابعين للم

S    تخزين المساحة السطحية في
S. 

  ( )
   

 لما 10تشغيل المعين /ضبط
فيه عرض المعادلة على 

 .الشاشة
  V

O L

 A
R E
A    

عرض الرسالة الموجودة في 
 .المعادالت

  ( )
   

 .10عين تصفية الم

 V   عرض الحجم على الشاشة. 
 S    عرض المساحة السطحية على

 .الشاشة
 .إنهاء البرنامج   

 
( ) 

 على Cاإلسم /عرض البطاقة    
الشاشة كما وطول البرنامج 

 .بالبايتات
طولالمجموع التدقيقيي وال  

 . التابعين للبرنامج

 . إلغاء عملية إدخال البرنامج  
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 .  سنتيمتر8 سنتيمتر وإرتفاعها 2,5قم اآلن بإيجاد كل من المساحة السطحية والحجم التابعين إلسطوانة يبلغ قطرها 

 :المفاتيح المستعملة

 )RPNضمن طريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

 

C 
value

، السؤال عنCة تنفيذ البدء بعملي
R) تعرض على الشاشة أي قيمة
Rمحتملة  .( 

 value
 على شكل 1/2 2 إدخال 

 .Hالسؤال عن . كسور
 .تعرض الرسالة على الشاشة   

 . بالسنتيمرات المكعبةالحجم 

المساحة السطحية بالسنتيمرات 
 .المربعة

 

 ض المعلومات على الشاشة دون إيقاف التنفيذ عر

يتوجب ). وصفيه( أو معادلة رسالة VIEWيتوقّف البرنامج بشكل عادي عندما يقوم بعرض كل من متغير ما بواسطة 

 .  لمتابعة عملية التنفيذعليك الضغط عادة على 

في حال تضمن . عرض المعلومات على الشاشةكمل عملية التنفيذ بينما يتم يفي حال أردت ذلك، يمكنك جعل البرنامج 

، يتم عندها عرض )إيقاف مؤقت (PSEعلى تعليمة - أو معادلة يتم عرضهاVIEW بعد تعليمة -السطر التالي

جدولة /اليسمح في هذه الحالة بأي عملية من تحريك. المعلومات وتتبع عملية النفيذ بعد إيقاف مؤقت مدتّه ثانية واحدة

 . لوحة المفاتيحأو إدخال عبر 

 

تشغيل / في حال تم ضبطRNDتصفية شاشة العرض بواسطة كل من عمليات أخرى خاصة بالشاشة، وعملية /يتم محو 

 .)عملية تدوير الكسور (7المعين 

 

 .  ضمن برنامج ماPSE إلدخال  إضغط على 

 

 عملية واحدة وذلك عندما تقوم بتنفيذ  بمثابة- PSE أو أسطر المعادلة و -  PSE و VIEWيتم إعتبار كل من أسطر 

 .البرنامج سطر واحد في كل مرة
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 إيقاف أو إعاقة برنامج ما 

 ) STOP ،  PSE(برمجة إيقاف أو توقّف مؤقت 

 تقوم هذه العملية . STOPخالل عملية إدخال البرنامج وضع تعليمة ) إيقاف/إطالق (من شأن الضغط على  

الشاشة وبإيقاف البرنامج الذي تم إطالقه وذلك حتى تستأنف عبر الضغط على  على Xبعرض محتويات السجل 

 لما فيه انهاء البرنامج دون إعادة مؤشر RTN بدل عن STOPيمكنك إستعمال .  من خالل لوحة المفاتيح

 . البرنامج الى المستوى األعلى من الذاكرة

سيتم تعليق ).  إيقاف مؤقت (PSEتعليمة  خالل عملية إدخال البرنامج، وضع  من شأن الضغط على  

 مباشرة PSEإذا لحقت .  مع االستثناء التالي- لمدة ثانية تقريباً Xعملية إطالق البرنامج وعرض محتويات السجل 

، يتم عندها عرض المتغير أو )10تشغيل المعين /تم ضبط( أو معادلة يتم عرضها  على  الشاشة VIEWتعليمة 

 .  وتبقى شاشة العرض على حالها بعد اإليقاف المؤقت لمدة ثانية واحدة-من ذلك المعادلة بدل 

 

 إعاقة برنامج ما تم إطالقه /إيقاف

 يقوم البرنامج بمتابعة تعليمته . أو بإمكانك إيقاف برنامج ما تم إطالقه وبأي وقت، عبر الضغط على كل من 

 . لمتابعة تنفيذ البرنامج) افإيق/إطالق (إضغط على . الحالية قبل أن يتوقّف

 ال يمكنك عندها ، ، أو ، إذا قمت بإيقاف برنامج ما ومن ثم قمت بالضغط على كل من 

 )البطاقة رقم السطر/اإلسم(( قم بإعادة التنفيذ بدل عن ذلك .متابعة تنفيذ البرنامج بواسطة  label  line 

number .( 

 التوقف بسبب الخطأ 

 ما خالل عملية إطالق البرنامج، تتوقف عندها عملية تنفيذ البرنامج وتظهر رسالة الخطأ على في حال حصول خطأ

 ).Fتوجد الئحة  عن الرسائل والحاالت ضمن الملحق (الشاشة 

 يكون قد توقف .  ولما فيه معاينة البرنامج الذي يحتوي على التعليمة المسببة للخطأ، إضغط على 

والتي سببت بعملية قسمة حسابية على قيمة الصفر ÷ على سبيل المثال، قد تكون تعليمة . (ةالبرنامج عند هذه النقط

 ).غير مسموح بها
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 تحرير نص برنامج ما 

في . يمكنك تعديل برنامج ما ضمن ذاكرة البرنامج عبرالقيام بكل من اإلدخال، الحذف وتحرير نص أسطر البرنامج

 . معادلة ما، بإمكانك تحرير نص المعادلةحال إحتوت أسطر البرنامج على 

 : لحذف سطر برنامج ما

 لتحديد سطر البرنامج الذي يجب × أو Øإختر البرنامج أو الروتينة ذات العالقة وإضغط على كل من  .1

 .الجدولة/إضغط على المفتاح االتجاهات بإستمرار لما فيه متابعة التحريك. تغييره

 . ) عاملةUndoتكون وظيفة إلغاء العملية االخيرة ( مباشرة  إضغط على -قم بحذف السطر الذي تود تبديله  .2

إذا كنت تقوم بحذف أكثر من سطر برنامج واحد متتالي، إبدأ بالسطر . (يتحرك المؤشر عندها الى السطر السابق

 ). االخير ضمن المجموعة

 . من شأنها إستبدال تلك التي قمت بحذفها. تأدخل التعليمة الجديدة، في حال وجد .3

 ).  أو (أخرج من عملية إدخال البرنامج  .4
 

 لزيادة سطر برنامج ما /إلدخال

 .دة سطر مااقم بتحديد وعرض سطر البرنامج الذي يقع قبل الموضع حيث تود زي .1

 . أدخل التعليمة الجديدة، يتم إدخالها بعد السطر المعروض حالياً على الشاشة .2
 

 لبرنامج ما، عليك أوالً عرض السطر A005 و A004على سبيل المثال، إذا اردت زيادة سطر جديد بين األسطر 

A004 تحريك األسطر االحقة نزوالً بدءاً من السطر األساسي .  التعليماتأو على الشاشة، ثم القيام بإدخال التعليمة يتم

A005إعادة ترقيمها وفقاً لذلك كما ويتم ،. 

 : رير نص معامل حسابي، عبارة حسابية أو معادلة على سطر برنامج مالتح

 . قم بتحديد وعرض سطر البرنامج الذي تود تحرير نصه .1

من شأن هذه العملية تشغيل الدالة . للبدء بعملية تحرير نص سطر البرنامج  Öأو   Õإضغط على كل من  .2

 . لبرنامج، إنما ال تقوم بحذف أي شيء في سطر ا"_ " المنزلقة 

 . بتشغيل الدالة المنزلقة من على شمال سطر البرنامجÕيقوم المفتاح 

 . بتشغيل الدالة المنزلقة من من نهاية سطر البرنامجÖيقوم المفتاح 

 بشكل متكرر لما فيه إزالة األعداد أو الدوال الغير مرغوب بها، وإضغط على " _"قم بتحريك الدالة المنزلقة  .3

 ).  عاملةUndo، تكون وظيفة إلغاء العملية االخيرة بعد الضغط على(ل باقي أسطر البرنامج ومن ثم قم بإدخا
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 : مالحظة

 .× أو Ø مفاتيحعندما تكون الدالة المنزلقة عاملة ضمن سطر البرنامج، يتم عندها تعطيل كل من ال .1
 أي السطر فارغ، عندها ليس لـ ، ويكون عندها )الدالة المنزلقة تعمل(عندما تقوم بتحرير نص برنامج ما،  .2

 .  وسيتم عندها إزالة سطر البرنامجإذا أردت حذف سطر البرنامج، إضغط على . تأثير

 لما فيه معاينة أسطر البرنامج الطويلة وذلك دون القيام بعملية Ö وÕيمكنك إستعمال كل من  .3

 تحرير النص التابع لهم 

 . ابة دالة، يتم إستعمالها لتثبيت سطر البرنامج بمثALG ضمن طريقة  ,ال يمكن إستعمال  .4

يمكن للمعادلة التي يتم تحرير النص التابع لها، أن تكون ضمن أي نمط أو طريقة بغض النظر عن الطريقة  .5

 . المتبعة عند إدخالها
 

 

 ذاكرة البرنامج 

 رؤية ذاكرة البرنامج /معاينة

يكون المؤشر (نمط إدخال البرنامج /اآللة الحاسبة من طريقة القيام بإدخال وإخراج  من شأن الضغط على 

PRGMعندها /عندما تكون طريقة).  عامالً، كما وتعرض أسطر البرنامج على الشاشة نمط إدخال البرنامج عاملة، يتم

 . عرض محتويات ذاكرة البرنامج على الشاشة

هي على الشكل دائري، وبذلك يمكنك تحريك مؤشر  قائمة أسطر البرنامج . تبدأ ذاكرة البرنامج من عند 

عندما تكون طريقة إدخال البرنامج عاملة، توجد أربعة وسائل لتبديل مؤشر . البرنامج من االسفل الى األعلى والعكس

 ):السطر المعروض على الشاشة(البرنامج 

بطاقات، سوف وفي حال عدم تحديد أي . باإلنتقال من بطاقة الى بطاقة Øو  ×تسمح كل من  

 . تنتقل الى قمة أو أسفل البرنامج

، أكمل عملية الضغط بإستمرار على المفتاح ")الحرجة/الجدولة("لما فيه التحريك ألكثر من سطر واحد في كل مرة  

Ø  أو×. 
 إضغط على     .  لتحريك مؤشر البرنامج الى  

 . ال الى سطر معين ، لما فيه اإلنتقlabel ) البطاقة( nnn إضغط على 
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، يمكنك أيضاً تحريك )في حال عدم عرض أي أسطر برامج على الشاشة(نمط إدخال غير عاملة /إذا كانت طريقة

  label line number ) البطاقة رقم السطر(مؤشر البرنامج عبر الضغط على 

 .نمط إدخال البرنامج عدم تبديل مركز مؤشر البرنامج/من شأن إلغاء طريقة

 إستعمال الذاكرة 

 ، عندها ال تتوفر مساحة كافية ضمن ذاكرة  في حال صادفت خالل عملية إدخال البرنامج الرسالة 

يمكنك إيجاد مساحة أكبر متوفّرة وذلك عبر إزالة برامج أو . البرنامج فيما يتعلّق بالسطر الذي حاولت للتو إدخاله

في الملحق " إدارة ذاكرة اآللة الحاسبة"فيما سيرد الحقاً أو " مج واحد أو اكثرتصفية برنا/محو"راجع . معطيات أخرى

B . 

 

 ) MEM(الكتالوج الخاص بالبرامج /الجدول

بطاقات البرامج كما وعدد بايتات الذاكرة المستعملة من قبل كل بطاقة /كتالوج البرامج قائمة بكل من أسماء/يشكّل جدول

  ىإضغط عل. واألسطر التابعة لها (2 الكتالوج على الشاشة، وإضغط على / لعرض الجدول (

Ø يمكنك إستعمال هذا الجدول لما فيه.  لإلنتقال ضمن القائمة× أو: 

اإلسماء الموجود في ذاكرة البرنامج وكمية الذاكرة المكلفّة لكل من برنامج ذات بطاقة أو /مراجعة البطاقات 

 . روتينة

 ). اإلسم على الشاشة/ عند عرض البطاقة أو إضغط على (تنفيذ برنامج ما ذات بطاقة  

 ). اإلسم على الشاشة/ عند عرض البطاقة إضغط على (عرض برنامج ما ذات بطاقة على الشاشة  

 ).اإلسم على الشاشة/ عند عرض البطاقة إضغط على (حذف برنامج معين  

 ).  إضغط على (عين المرتبط بقسم برنامج م/معاينة المجموع التدقيقيي التابع 

 

يتم تعريف البرامج بواسطة . يظهر لك الجدول كمية بايتات الذاكرة التي يستعملها كل قسم من برنامج ذات بطاقة

 :إسم البرنامج/بطاقة
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 .  هو عدد البايتات المستعملة من قبل البرنامج67حيث 

 

 تصفية برنامج واحد أو أكثر /محو

 تصفية برنامج معين من الذاكرة /بمحوللقيام 

 إضغط على  .1  (2  ) × و Øعبر استعمال (إسم البرنامج / وقم بعرض بطاقة(

 . إضغط على  .2
 . للتراجع الكتالوج أو / إللغاء الجدولإضغط على  .3

 

 :تصفية كل البرامج من الذاكرة/لمافيه محو

 ).PRGMيظهر المؤشر (اشة  لما فيه عرض أسطر البرنامج على الش إضغط على .1

 إضغط على  .2  (  .تصفية ذاكرة البرنامج/ لمحو(

 تطلب من الرسالة  .3   ) Öإضغط على .  التأكيد  ) . 
 . لما فيه إلغاء عملية إدخال البرنامج إضغط على  .4

 (من شأن عملية تصفية كامل الذاكرة   (  . مجتصفية كل البرا/القيام أيضاً بمحو) (

 

 المجموع التدقيقيي 

حتى الوصل الى (إسم واألسطر التابعة له /المجموع التدقيقيي هو قيمة ستّ عشرية فريدة تعطى لكل برنامج ذات بطاقة

هذا العدد مفيد فيمل يتعلّق بالمقارنة بين مجموع تدقيقي ما معروف والبرنامج الحالي الذي أدخلته ). البطاقة التالية

في حال تطابق كل من المجموع التدقيقيي المعروف وذاك الذي تعرضة االلة الحاسبة تكون . امجضمن ذاكرة البرن

 : ولما فيه معاينة المجموع التدقيقيي الخاص بك. عندها قد أدخلت جميع أسطر البرنامج بشكل صحيح

)  إضغط على  .1  .كتالوج بطاقات البرنامج/ فيما يتعلّق بجدول (

 .المالئمة عبر إستعمال مفاتيح اإلتجاهات إذا دعت الحاجةقم بعرض البطاقة  .2

 على   والطول  لما فيه عرض كل من المجموع التدقيقيي  إضغط بشكل مستمر على  .3

 . الشاشة
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 "):االسطوانة"برنامج (على سبيل المثال، لرؤية المجموع التدقيقي للبرنامج الحالي 

 :المفاتيح المستعملة

 )RPN ضمن طريقة(

 :الشرح :شاشة العرض

 

 
( ) 

 على الشاشة Cيعرض البطاقة     
 . بايت67والتي تستلزم 

  (hold)المجموع التدقيقيي والطول. 

  

 

  .في حال عدم تطابق المجموع التدقيقيي الخاص بك وهذا العدد، فهذا يعني بأنك لم تدخل البرنامج بشكل صحيح

 تتضمن على قيم المجموع التدقيقي 17 و 16سوف تتأكّد من  أن كل من البرامج التطبيقية التي تم تقديمها في الفصول 

 .تعريف وذلك حتى تتحقّق من دقة إدخال برنامجك/لكل روتينة ذات بطاقة

فيما ورد "  سطر البرنامجإدخال معادلة ما ضمن"راجع . وباإلضافة، لكل معادلة في البرنامج مجموع تدقيقي خاص بها

 .سابقاً في هذا الفصل

 

 

 الدوال التي ال يمكن برمجتها 

 :  التاليةHP 35sال يمكن برمجة دوال 

  ( )    
  ( )   label line number  )بطاقة رقم السطر/تعريف(  
   

Ø, ×, Ö, Õ   
   
Ø, ×   
:   ( )
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  BASEالبرمجة بواسطة 

 تعمل هذه . قاعدة العد عبر إستعمال /النمط المتبع لألساس/بإمكانك برمجة تعليمات لما فيه تبديل الطريقة

من شأن هذا السماح لك . اإلعدادات ضمن البرامج بنفس الطريقة التي تقوم كدوال تم تنفيذها من على لوحة المفاتيح

قواعد العد األربعة كما والقيام بالحساب وعرض النتائج ضمن أي قاعدة /عداد ضمن أي من أسسبكتابة برامج تقبل األ

 . على شاشة العرض

قاعدة العد /نمط أساس/عند كتابة البرامج التي تستعمل أعداداً ضمن قاعدة مختلفة عن القاعدة العشرية، قم بتحديد طريقة

 ).على شكل تعليمة(حاسبة وضمن البرنامج ضمن كل من عملية المعايرة الحالية لآللة ال

 قاعدة العد ضمن برنامج ما /إختيار أساس

 بشكل إعتيادي عند نهاية DECعليك بوضع تعليمة .  عند بداية البرنامجHEX،  أو BIN ،OCTقم بإدخال تعليمة  

 . ة عند يتم تنفيذ البرنامجالطريقة العشري/معايرة الآللة الحاسبة الى النمط/البرنامج وذلك حتى تعود عملية ضبط

 

التعامل مع عملية اإلدخال وكيف /قاعدة العد تحديد كيف يتم تفسير/طريقة االساس/من شأن تعليمة ما خاصة بتبديل نمط

ستبدو عملية اإلخراج وذلك خالل وبعد نهاية تنفيذ البرنامج، إنما ليس  لها أي تأثير على أسطر البرنامج فيما تقوم 

 . بإدخالهم

 األعداد التي يتم إدخالها في أسطر البرنامج 

من شأن عملية الضبط الحالية تحديد نتيجة . طريقة اساس العد/قبل البدء بعملية إدخال البرنامج، قم بتحديد نمط

 .البرنامج

الطريقة /مطقارن أسطر البرنامج الواردة الحقاً ضمن كل من الن. قاعدة العد المعتمدة حالياً/يدلّك المؤشر على أساس

 . يتم ترتيب كل األعداد العشرية والغير عشرية على الجهة الشمالية من شاشة اآللة الحاسبة. العشرية والغير عشرية

  :الطريقة الثنائية/النمط الطريقة العشرية      /النمط
: 
: 

 

 

: 
: 

 

 
PRGM  PRGM  BIN

       

يمكن للعدد العشري    
إلستغناء عن ا

  " d" العالمة 

يجب على العدد    
الثنائي إضافة 

عالمة القاعدة    
 "b " 

: 
: 

 

 

: 
: 
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 منهج هورنر /عبارات الرياضيات المتعددة الحدود ونظام

على . ع لهاتستعمل بعض العبارات الحسابية على غرار المتعددة الحدود، القيمة عينها عدة مرات فيما يخص الحّل التاب

 سبيل المثال، فإن العبارة

 Ax4 + Bx3 + Cx2 + Dx + E 

 

 المخزنة بشكل x، إستعادة قيمة RPNبإمكان برنامج ما، يستعمل عمليات .  أربع مرات مختلفةxتستعمل المتغير 

 .متكرر عبر متغير ما

 

 :مثال

 ).x = 7 (7 تساوي x ن ثم قم بتقييمه لقيمة وم5x4 + 2x3 فيما يخصRPN قم بكتابة البرنامج مستعمالً عمليات 
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 :المفاتيح المستعملة

 )RPNضمن طريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

 

   
 

 

 A   
 X  

5 
X  

 

x4 
5x4 

X  
 

x3 
 

2x3 
5x4 + 2x3 

  
  (   Aاإلسم  /عرض البطاقة (

 . بايت47والذي يستلزم 
المجموع التدقيقيي  

 .والطول
إلغاء عملية إدخال  

 .البرنامج

 )x = 7(لعبارة المتعددة الحدود فيما يتعلّق بقيمة قم اآلن بتقييم هذه ا

 :المفاتيح المستعملة

 )RPNضمن طريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

 

A  
value

 .xطلب /السؤال عن

 .النتيجة 
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 الشكل األكثر شيوعاً لهذا البرنامج فيما يخص أي معادلة من نوع

Ax4 + Bx3 + Cx2 + Dx + E هو : 

  : والطولالمجموع التدقيقي
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14 
 تقنيات البرمجة

 .يسبر هذا الفصل تقنيات أكثر تعقيداً إنما مفيدة. مبادىء البرمجة و أسس كل من  13عالج الفصل 

تعريف أقسام من البرنامج المخصصة للقيام      /إستعمال الروتينات الفرعية لما فيه تبسيط البرامج عبر فصل وتسمية          

شأن إستعمال الروتينات الفرعية تقليص البرنامج الذي يتوجب عليه القيام بسلسلة من الخطوات             من  . بمهمات معينة 

 .وذلك ألكثر من مرة واحدة

لما فيه تحديد أي تعليمة أو روتينة فرعية يجـب    ) المؤشرات/عملية مقارنة المعينات  (إستعمال التعليمات الشرطية       

 .إستعمالها

 اتإستعمال حلقات التكرار مع العدن من المرادات لما فيه تنفيذ مجموعة من التعليمات لعدد معي. 

 .التعيين الغير مباشر للوصول الى متغيرات مختلفة عبر إستعمال تعليمة البرنامج عينها/إستعمال التحديد 

 

 

 الروتينات ضمن البرنامج
تحتاج البرامج المعقدة   . ة إلنجاز شيء معين   الروتينة هي بمثابة وحدة عملي    . يتألف برنامج ما من روتينة واحدة أو أكثر       

من شأن هذا جعل البرنامج أكثر سهولة فيما يتعلّق بكل من الكتابـة،             . للروتينات لما فيه القيام بتجميع وفصل المهمات      

 .القراءة، الفهم والتعديل

  RTNعملية تنفيذ الروتينة مثال /إسم ما وتنتهي بواسطة تعليمة من شأنها إيقاف البرنامج/تبدأ الروتينة عادة عند تعريف
 .STOPأو 
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 )XEQ، RTN(إستدعاء الروتينات الفرعية  

من قبل روتينة أخرى كما وترجع الى تلك الروتينـة          ) يتم تنفيذها بواسطة  (الروتينة الفرعية هي روتينة يتم إستدعاءها       

 .عينها عندما تنتهي عملية تنفيذ الروتينة الفرعية

أمـا إذا  .تعريفـات / تخطط لوجود برنامج واحد فقط في ذاكرة الحاسبة، يمكنك فصل الروتينة بعدة إسماء     في حال    

كنت تخطط ألكثر من برنامج واحد ضمن ذاكرة الحاسبة، فمن األفضل عندها ان تشكّل الروتينـات جـزءاً مـن                    

 .اإلسم الخاص بالبرنامج األساسي بدءاً من رقم سطر معين/التعريف

 . روتينة فرعية ان تستدعي بنفسها روتينات فرعية أخرىيمكن ألي 

 

 :تستعمل التخطيطات اإلنسيابية ضمن هذا الفصل التدوين التالي

تتفرع عملية تنفيذ البرنامج من هذا السطر الى رقـم 1   
 ").1من  ("1 السطر المشار اليه 

م السطر المشار اليهتتفرع عملية تنفيذ البرنامج من رق      1   
 .الى هذا السطر") 1الى    (" 1 

 

. يظهر لك المثال الالحق كيف تتم عملية إستدعاء روتينة فرعية للقيام بتبديل العالمة الحسابية للعدد الذي تقوم بإدخالـه          

  عند السطر D والتي يتم إستدعاءها بواسطة الروتينة Eتقوم الروتينة الفرعية   بتبديل العالمة   

لمـا فيـه      (D والتي تعيد عملية تنفيذ البرنامج الى الروتينـة          RTN بتعليمة   Eتنتهي الروتينة الفرعية    . الحسابية للعدد 

 . راقب التخطيط االنسيابي الوارد الحقاً.D004عند السطر ) تخزين وعرض النتيجة على الشاشة

 .اإلنطالق من هنا    

     
 .Eإستدعاء الروتينة الفرعية  1    

 .العودة الى هنا 2    

     
    

 .البدء بالروتينة الفرعية 1    

 .تبديل عالمة العدد الحسابية  

 .Dالعودة الى الروتينة  2 
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 الروتينات المتداخلة
 . روتينة فرعية إستدعاء روتينة فرعية أخرى، وبإمكان تلك الروتينة الفرعية إستدعاء روتينة فرعية أيضاًبإمكان

الفرعية ـ إستدعاء روتينة فرعية من خالل روتينة فرعية أخرى ـ محددة لعمق تـراكم    " الروتينات"إن عملية تداخل 

تظهر عمليـة تـداخل الروتينـات       ).  األعلى للبرنامج  دون إحتساب المستوى  . ( مستوى 20الروتينات الفرعية والبالغ    

 .الفرعية فيما سيرد الحقاً

  البرنامج األساسي     

 )المستوى األعلى     (

 

 .نهاية البرنامج

 .  مستوى التسبب بالخطأ 20من شأن محاولة تنفيذ روتينة فرعية متداخلة لعمق يبلغ أكثر من 

 

 لة روتينة فرعية متداخ:مثال

 ، بإحتساب قيمة العبارة الحسابيةSتقوم الروتينة الفرعية التالية والتي تم تعريفها بـ 

2222 dcba +++ 

روتينة (تستدعي الروتينة الفرعية روتينة فرعية أخرى         . التي تشكّل قسماً من عملية حسابية أكبر ضمن برنامج أوسع         

من شأن هـذا تـوفير      . يه القيام  بكل من عمليات التربيع واإلضافة المتكررة        ، لما ف  Q، والتي تم تعريفها بـ      )متداخلة

 .الذاكرة عبر جعل البرنامج أقصر مما قد يكون عليه دون الروتينة الفرعية
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   RPNإطار /ضمن طريقة

 .تبدأ الروتينة الفرعية هنا     

 .Aإدخال      

 .B إدخال      

 .C إدخال      

 .D إدخال      

 .إسترجاع المعطيات     

      
      
      
    A2. 
     1 A2 + B2. 

2     3 A2 + B2 + C2 
4     5 A2 + B2 + C2+ D2 
6   2222 DCBA +++ 

 .العودة الى الروتينة األساسية   

   
 .الروتينة المتداخلة 135    

    
    

 .x2إضافة    

 . Sالعودة الى الروتينة الفرعية     246

 

  )GTO(عملية التفرع  

كما سبق وشاهدناه مع الروتينات الفرعية، قد تحتاج في أغلب االحيان تحويل التنفيذ الى قسم من البرنامج مختلف عبر                   

 .التفرعالسطر التالي، تسمى هذه العملية 

لما فيـه التفـرع الـى سـطر برنـامج معـين              ) الذهاب الى   (GTOتستعمل عملية التفرع الغير مشروطة تعليمة        

 ).اإلسم ورقم السطر/فالتعري(
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  المبرمجة GTOتعليمة 

، بتحويل عملية التنفيذ، لبرنامج تم )اإلسم  رقم السطر/ التعريفإضغط على (اإلسم   / التعريف GTOتقوم تعليمة   

 يعود النقطة الجديدة وال /التنفيذ من عند الموضع   /يكمل البرنامج عملية اإلطالق   . إطالقه، الى السطر المعين من البرنامج     

 . للروتينات الفرعيةGTOأبداً بشكل تلقائي الى نقطة إنطالقه األساسية، لذلك ال تستعمل 

 تقوم التعليمة  . 16في الفصل " مالءمة المنحنى "على سبيل المثال، أنظر الى برنامج  بتفرع عملية التنفيذ   

 LBLمن أي واحدة من الروتينات المستقلّة الثالث والمشغلّة الى  Z   وهي الروتينة التي تشكّل المدخل المـشترك الـى ، 

 :قلب البرنامج

 .يمكن أن تبدأ من هنا    

. 

. 

. 

 
 

 .Z001التفرع الى  1   

   

   
 .يمكن أن تبدأ من هنا 

. 

. 

. 

 
 

 .Z001التفرع الى  1   

   

   
 .ن هنايمكن أن تبدأ م 

. 

. 

. 

 
 

 .Z001التفرع الى  1   

   

   1 
 .هناالتفرع الى 

. 

. 

. 

 
 

 

  من خالل لوحة المفاتيح GTOإستعمال 

إسم رقم سطر معين وذلـك دون إطـالق عمليـة           / لما فيه تحريك مؤشر البرنامج الى تعريف       يمكنك إستعمال   

 .التنفيذ
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  :  للوصول الى     

 label) إسم رقم السطر/تعريف: (للوصول الى رقم سطر معين  line  number)  علـى  ). 1000> رقم السطر

 تعـرض لـك شاشـة العـرض           ،A، ومثالً إضـغط علـى       Aسبيل المثال   

" "  

إضغط بـشكل  (  :A001: على سبيل المثال... إسم ما، /إذا أردت الذهاب الى السطر االول لتعريف 

 "  "وتعرض لك الشاشة ) مستمر

 

 التعليمات الشرطية 

الخطأ /إنه إختبار لحالة الصح. المشروط طريقة أخرى لتعديل سلسلة التنفيذ لبرنامج ما/ تشكّل عملية اإلختبار الشرطي

 . المقترح خطأوالذي من شأنه مقارنة عددين، كما ويقوم بتخطّي تعليمة البرنامج التالية في حال كان
 

، يقـوم عنـدها     )  يساوي الصفر   أي أن     ( هي   A005على سبيل المثال، إذا كانت تعليمة شرطية على السطر          

 يحتوي على الصفر، ينتقل البرنامج الى السطر  Xإذا كان السجل    .  مع قيمة الصفر   Xالبرنامج بمقارنة محتويات السجل     

 على الصفر، يتخطى البرنامج السطر التالي، وبذلك يقـوم بـالتفرع الـى     يحتوي Xالتالي، وفي حال لم يكن السجل 

  ".Do if trueقم بالتنفيذ إذا كان صحيحاً " تعرف هذه القاعدة عادة بإسم  . A007السطر 

 

       
  . 

. 

. 

  

تنفيذ التالي إذا كان 
 .صحيحاً

تخطّي التالي إذا  2    
 .كان خطأ

1      
   2  

     
. 
. 
. 

  

1    
. 
. 
.

  

والذي يتم  (السطر الذي يقع مباشرة بعد عملية اإلختبار        : يشير المثال السابق الى تقنية عامة تستعمل لإلختبار الشرطي        

وبذلك تكون نتيجة اإلختبار اإلجمالية التفرع الى       .  آخر إسم/هو بمثابة تفرع الى تعريف    ) تنفيذه إذا كان في حالة الصح     

 .روتينة أخرى تحت ظروف معينّة

 :هناك ثالث فئات من التعليمات الشرطية
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 . وقيمة الصفر X أو السجل Y و Xتقوم بمقارنة السجالت . إختبارات المقارنة 

التشغيل / من الممكن ان تكون في حالة الضبط       وضع المعينات والتي  /تقوم بإختبار حالة  . المؤشرات/إختبار المعينات  

 .اإليقاف /أو التصفية

 .تستعمل عادة للقيام بعملية التكرار لعدد معين من المرات . عدادات حلقات التكرار 

 

 )x?y ، x?0(عمليات إختبار المقارنة  

خيـارات   عرض الئحة   أو  من شأن الضغط على . عملية مقارنة متوفّرة للبرمجة12هناك 

 .على الشاشة فيما يتعلّق بإحدى فئتي اإلختبار اإلثنتين

  x?y إلختبار المقارنة بين x و y.  

  x?0 إلختبار المقارنة بين xوالصفر  . 

ال تقوم هذه العملية بمقارنـة المتغيـرات   . Y الى العدد في السجل y، وتشير X يشير الى العدد في السجل        xتذكر بأن   

  لما فيه إختبار عددين، وإذا لم يكن إحداهما عدداً حقيقياً، سوف             x?0 و   x?yبإمكانك إستعمال   .  Y و   Xضمن كل من    

 . يعطي رسالة الخطأ 

 .قم بإختبار فئة المقارنة، ثم إضغط على مفتاح الئحة الخيارات الخاص بالتعليمة الشرطية التي تريدها

 لوائح خيارات اإلختبار

x?y x?0 
 ≠ x ألجل ≠  

y? 
 ?x≠0 ألجل ≠  

x≤y ألجل ≥
? 

 ?x≤0ألجل ≥

x<y ألجل >
? 

 ?x<0 ألجل >

 ?x>0 ألجل < ?x>y ألجل <
 x ألجل ≤

≥y? 
 ?x≥0 ألجل ≤

x=y ألجل  
? 

 ?x=0ألجل  

 

 .و  أ إذا قمت بتنفيذ عملية إختبار شرطية من خالل لوحة المفاتيح، سوف تعرض الحاسبة على الشاشة كل من 
 .x<y، قم بإختبار y=7 و x=2إذا كانت : على سبيل المثال
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 :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة 

(>)RPN  ÕÕضمن طريقة 

  ALG ضمن طريقة 
ÕÕ(<)  

 

 :مثال

 ضمن الروتينة ?x<y الشرط 16من الفصل " العيارية /السوي والعكسي ـ التوزيعات السوية /العياري"يستعمل برنامج 

T : 

 

 :أسطر البرنامج
       )RPNطريقة (

 الشرح

. 

. 

. 

 

  .X  X guessيقوم بإحتساب التصحيح التابع لتخمين   
 .جديد X   X guessإضافة التصحيح لما فيه تقديم تخمين    

   
   

يتابع فـي .التصحيح مهماًيقوم باإلختبار لمعرفة ما إذا كان  > 
 .حال لم يكن التصحيح مهماً

يتابع  . إذا كان التصحيح مهماًيعود الى بداية حلقة التكرار   
 .في حال لم يكن التصحيح مهماً

    
 . المحتسبة على الشاشةXيقوم بعرض قيمة    

. 

. 

.

 

 

 بمقارنـة القيمـة المطلقـة للتـصحيح         T013يقوم السطر    . X Xguess لتخمين    التصحيح التابع  T009يحتسب السطر   

يقوم البرنامج بتنفيذ   ،  ) قم بالتنفيذ إذا كان صحيحاً    (  0.0001 في حال كانت القيمة أقل من        0.0001المحتسب مع القيمة    

 .T015ى السطر ، يتخطى عندها البرنامج ال0.0001، وإذا كانت القيمة تعادل أو أكبر من T014السطر 
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 المؤشرات /المعينات

اإليقـاف   /أو في وضعية التـصفية    ) Trueصح  (التحديد  /يكون إما في وضعية التشغيل    . المعين هو بمثابة مؤشر للحالة    

قـم بالتنفيـذ إذا كـان       " تشكّل عملية إختبار المعين طريقة أخرى لإلختبار الشرطي والتي تتبع قاعدة            ). Falseخطأ  (

التحديد، كما وتقوم   /تكمل عملية تنفيذ البرنامج مباشرة في حال كان المعين موضع اإلختبار في حالة التشغيل             ": صحيحاً  

 .اإليقاف/بتخطّي  سطر واحد إذا كان المعين في حالة التصفية

 المؤشرات /ما تعنيه المعينات

تـشغيل المعينـات ،تـصفيتها    /من تحديـد يمكن القيام بكل . 11 الى 0مؤشر، مرقمين من / معينHP 35s   12لدى 

 هـي   12األولية لجميع المعينات الـ     /الحالة األساسية . وإختبارها من خالل لوحة المفاتيح أو بواسطة تعليمة برنامج ما         

ال تتـأثر   . ، بتصفية كل المعينـات    Bتقوم مفاتيح تصفية الذاكرة الثالث والتي تم شرحها في الملحق           . اإليقاف/التصفية

) معينات بـ ال ) Ö ( )  .. 

أي أن حالتها ستكون بحسب ما تقوم بتحديده انت ضمن          .  أي معاني مخصصة مسبقاً    4، و   3،  2،  1ليس للمعينات    

 ).راجع المثال الوارد الحقاً. (برنامج معين

 ويعرض علـى    ، سوف يقوم بإيقاف برنامج ما عند حصول فيض حسابي ضمن البرنامج كما            5عند تحديد المعين     

يتم حصول فيض حسابي عندما تتخطى نتيجة ما العدد األقصى الذي تستطيع            .  و   الشاشة كل من    

، 5وفي حال تمت تصفية المعـين       . يتم إستبدال نتيجة الفيض الحسابي بالعدد األكبر الممكن       . الحاسبة التعامل معه  

 لفترة وجيزة عندما يتوقف البرنامج بشكل       عرض  لن يتم إيقاف برنامج ذات فيض حسابي مع أنه يتم           

 .نهائي

مع أنه   (   تلقائياً بواسطة اآللة الحاسبة في أي وقت يحصل فيه فيض حسابي 6تشغيل المعين /يتم تحديد 

عمال والى جانب ذلك، وعند إسـت     . ليس لديه أي مفعول، إنما يمكن إختباره      ).  بنفسك 6ضبط المعين   /يمكنك تحديد 

  ضـمن      فيما يتعلق بـ 6تشغيل المعين /قاعدة العد الغير عشرية في البرامج، يتم أيضاً تحديد/األساس

 .البرامج

 

مـن شـأن    .  بالتحكّم بحاالت الفيض الحسابي التي تحصل خالل برنـامج مـا           6 و   5تسمح لك كل من المعينات      

. سطر الذي يقع للتو مباشرة بعد السطر الذي تسبب بالفيض الحسابي           إيقاف البرنامج عند ال    5تشغيل المعين   /تحديد

 ضمن برنامج ما، يمكنك تعديل عملية إنسياب البرنامج أو تبديل نتيجة ما فـي كـل مـرة                   6عبر إختبار المعين    

 .يحصل فيها فيض حسابي

 من خـالل    7ن التحكم بالمعين    كما و يمك  .  بالتحكم  بطريقة عرض الكسور على الشاشة       9 و   8،  7تقوم المعينات    

طريقة عرض الكـسور علـى الـشاشة عبـر الـضغط علـى              /وعندما يتمّ  تشغيل وإيقاف نمط     . لوحة المفاتيح 

 . أيضا7ًتشغيل أو إيقاف المعين /، يتم عندها تحديد
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 حالة المعين معينات التحكم بالكسور

7 8 9 
 إيقاف/تصفية

الحالة (
 )األساسية/األولية

إيقاف عرض الكسور   
عـرض  .على الشاشة 

األعداد الحقيقية ضمن   
تصميم شكل العـرض    

 .المتّبع على الشاشة

ال تتعدى 
مخارج /مقامات

.     c/ الكسور قيمة 

إختزال الكسور /تخفيض
 .الى الشكل األصغر

تشغيل عرض الكسور    تشغيل/تحديد
عـرض  . على الشاشة 

األعداد الحقيقية علـى    
شــكل كــسور علــى 

 .شاشةال

مقامات /مخارج
الكسور هي عوامل من 

 . c/قيمة 

ال تتم عملية 
إختزال الكسور /تخفيض

) تستعمل فقط في حال تم
 ).8تشغيل المعين /تحديد
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 :  بعملية تنفيذ البرنامج لمعادالت الرياضيات10يتحكم المعين  

، يتم عندها تقييم المعادالت في البرامج التـي تـم           )األساسية/يةالحالة األول   (10إيقاف المعين   /عند القيام بتصفية  

 .إطالقها كما وتوضع النتيجة على المكدس

، يتم عندها عرض المعادالت في البرامج التي تم إطالقها على شكل رسـائل              10تشغيل المعين   /عند القيام بتحديد  

 .VIEWأمر /، مما يجعل تصرفهم مشابهاً لتعليمة)وصفية(

 .يتم إيقاف عملية تنفيذ البرنامج .1

 .ينتقل مؤشر البرنامج الى سطر البرنامج التالي .2

.  أو   يمكنك محو تصفية الشاشة عبر الضغط على        . يتم عرض المعادلة على الشاشة دون تعديل المكدس        .3

 .وظيفة ذلك المفتاح/ومن شأن الضغط على أي مفتاح آخر، القيام بتنفيذ دالة

 .، تكمل عندها عملية التنفيذ بعد إيقاف مؤقّت مدته ثانية واحدةPSEلبرنامج التالي تعليمة أذا كان السطر ا .4

 من خالل لوحة المفاتيح، أو من خـالل         CF و   SF بواسطة تنفيذ كل من عمليات       10يتم التحكم فقط بحالة المعين      

 . ضمن البرامجCF و SFتعليمات /أوامر

ال  -السؤال عن عند القيام بتنفيذ معادالت الرياضيات ضمن برنامج مـا            /دخال بعملية توجيه اإل   11يتحكم المعين    

 :يؤثر على توجيه اإلدخال التلقائي خالل التنفيذ من على لوحة المفاتيح

 ∫FN و   SOLVE، تتابع عمليات تقييم المعادالت في البـرامج،         )الحالة االولية  (11إيقاف المعين   /عندما يتم تصفية  

. يتم إسترجاع  القيمة الحالية لكل متغير ضمن المعادلة تلقائياً في كل مرة يصادف فيها هذا المتغير           . دون أي إعاقة  

  .INPUTال تأثير على توجيه اإلدخال 

يـتم  . ، يتم السؤال عن كل متغير عند مصادفته للمرة االولى ضمن المعادلـة            11تشغيل المعين   /عند القيام بتحديد  

. طلب المتغير مرة واحدة فقط، بغض النظر عن عدد المرات التي يظهر فيها المتغير ضمن المعادلـة                /السؤال عن 

وعند القيام بالعمليات  التكاملية، ال يتم السؤال عـن          . وعند القيام بإيجاد الحّل، ال يتم السؤال عن أي قيمة مجهولة          

 مـن   إن الضغط علـى     . السؤال عن، إيقاف عملية التنفيذ    /ن توجيه اإلدخال  من شأ . المتغير للعملية التكاملية  

علـى  ) الحالية(شأنه متابعة العملية الحسابية عبر إستعمال كل من قيمة المتغير الذي أدخلته، أو القيمة المعروضة                

 . إجابتك الوحيدة لتوجيه اإلدخالالشاشة التابعة للمتغير في حال كانت 

كمـا  .  التابعة لمعادلة ضمن برنامج مـا      ∫FN و   SOLVE تلقائياً بعد عمليات كل من       11اف المعين   إيق/يتم تصفية 

 و  SFتعليمات  / من خالل لوحة المفاتيح، أو أوامر      CF و   SF بواسطة عمليات كل من      11ويتم التحكم بحالة المعين     

CFضمن البرامج . 
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 تشغيل المعينات/ملية تحديدمؤشرات الشاشة الخاصة بع

من . تشغيل المعين الممافق/ مؤشرات على شاشة العرض والتي تظهر عند تحديد  4 ، 3 ، 2 ، 1 ، 0لدى كل من المعينات     

 ، السماح لك في أي وقت بمعرفة ما إذا كان أي واحد من تلك المعينـات                 4 ، و    3 ، 2 ، 1 ، 0شأن ظهور أو غياب كل من       

يمكن تحديد حالـة    . 11 الى   5ومع ذلك ال توجد أي إشارة خاصة بحالة المعينات من           . و تصفيته الخمس قد تم تحديده أ    

 ).المؤشرات فيما يرد الحقاً/إستعمال المعينات" راجع . ( من خالل لوحة المفاتيح?FSهذه المعينات عبر تنفيذ تعليمة 

 

 المعينات /إستعمال المؤشرات

     :  على الشاشةFLAGSض الئحة خيارات  القيام بعر من شأن الضغط على 

علـى سـبيل    ). 11 الـى    0من  (المؤشر  /الوظيفة التي ترغب بها، سوف يتم سؤالك عن رقم المعين         /بعد إختيار الدالة  

 المثال، إضغط على  (   ، إضـغط علـى   0تـشغيل المعـين   / لمـا فيـه تحديـد    (

( )  إضــغط علــى ، و10تــشغيل المعــين / لتحديــد  ( )  

 .11تشغيل المعين /لتحديد

 FLAGSالئحة خيارات 

 الشرح مفتاح الالئحة

 n ن/تحديدن /تحديد. تشغيل المعيتشغيل المعيn. 

 n ن/تصفيةن /تصفية. إيقاف المعيإيقاف المعيn. 

 n تحديد ن؟ تشغيل/هل تمن  المعيإختيار حالة المعيn. 
 

يشكّل إختبار المعين عملية إختبار شرطية والتي من شأنها التأثير على طريقة تنفيذ البرنامج تماماً كما تفعل إختبـارات      

ها تنفيذ وفي حال كان كذلك يتم عند .  بإختبار ما إذا كان المعين موضع اإلختبار قد تم تحديده          FSتقوم التعليمة   . المقارنة

" قم بالتنفيذ إذا كان صحيحاً      " انها قاعدة   . السطر التالي من البرنامج، وإذا لم يكن كذلك يتم عندها تخطي السطر التالي            

 ".فيما ورد سابقاً ضمن هذا الفصل " التعليمات الشرطية " والتي تم تقديمها تحت عنوان 

  ". NO  أو YES" سوف تعرض اآللة الحاسبة على الشاشة إذا قمت بإختبار معين ما من خالل لوحة المفاتيح، 

 

 

 

 



 

 13 -14البرمجة تقنيات 

تبدأ من حالة معروفة طريقة جيدة وعملية ضمن برنامج , يعتبر التأكّد من أن أي من الشروط التي سوف تقوم بإختبارها

ال يجـب ان    .  إطالقهـا  يعتمد التحديد الحالي للمعينات على الحالة التي تركوا بها من قبل البرامج السابقة التي تم              . ما

وسوف تتم عملية تحديده فقـط إذا قـام         , اإليقاف/تفترض على سبيل المثال بأن أي معين خاص هو في حاله التصفية           

الحالـة  /عليك بالتأكد من هذه الحالة عبر تصفية المعين وذلك قبل إنطـالق الـشرط    . شيىء ما بتشغيله ضمن البرنامج    

 : المثل التاليأنظر الى . والتي ستقوم بتحديده

 . إستعمال المعينات:مثال

 :أسطر البرنامج

 )RPNضمن طريقة  (

  :الشرح      

  
 .In Xالمؤشر التابع لـ  , 0تصفية المعين   

 .In Yالمؤشر التابع لـ  , 1تصفية المعين    

 . وتخزينهاXالسؤال عن 

  ...0 تم تحديد المعين إذا

 .Xيحصل على اللوغاريتم الطبيعي من عملية إدخال ... 

 . بعد إختيار المعينXيخزن تلك النتيجة في 

 . وتخزينهاYالسؤال عن 

  ...1إذا تم تحديد المعين 

 .Yن عملية إدخال يحصل على اللوغاريتم الطبيعي م...

 . بعد إختيار المعينYيخزن تلك النتيجة في 

 .عرض القيمة

 .عرض القيمة

 
  16B3 42: المجموع التدقيقي والطول

وبـذلك لـن تقـوم     1 و0ال يتم تصفية المعينات , )كما وارد فيما سبق  (S003 CF1 و S002 CF0إذا كتبت االسطر 

 .Y وXالعادي والعائد لإلدخال / بالحصول على اللوغارتيم الطبيعي و األسطر 

  وبذلك يقوم السطر 0يتم عندها تحديد المعين ,  و  بـ   و  إذا قمت بإستبدال االسطر 

 .Xالعادي لإلدخال /بالحصول على اللوغاريتم الطبيعي

  وبذلك يقوم السطر 1يتم عندها تحديد المعين ,  و  بـ   و  تبدال االسطر إذا قمت بإس

 .Yالعادي لإلدخال /بالحصول على اللوغاريتم الطبيعي
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 وبذلك تقوم األسطر 1  و 0يتم عندها تحديد المعينات ,  و  بـ   و  إذا قمت بإستبدال االسطر 

 .Y و Xالعادي لكل من عمليات اإلدخال / بالحصول على اللوغاريتم الطبيعي و 

 إستعمل البرنامج الوارد سابقاً لما فيه معاينة كيفية إستعمال المعينات

 المفاتيح المستعملة

 ):RPNطريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

S 
القيمة

السؤال عن, Sالتعريف  /تنفيذ البطاقة 
 .Xقيمة 

 
القيمة

.Yالسؤال عن قيمة , X في 1تخزين 

  
 

 علىXعرض قيمة   , X في   1تخزين  
 .الشاشة بعد إختبار المعين

  
 

علـى الـشاشة بعـدYعرض قيمة   
 .إختبار المعين

 

 تـذكّر بـأن تـضغط علـى     . بإمكانك تجربة الحـاالت الـثالث االخـرى    ( )    و  

( )   . بعد أن تقوم بتجربتهم0 و1فيه تصفية المعينات   لما  

 

 . التحكم بعرض الكسور على الشاشة:مثال

يقـوم البرنـامج    . يسمح لك البرنامج التالي بالتمرن على قدرات اآللة الحاسبة فيما يتعلّق بعرض الكسور على الشاشة              

ويحتوي البرنامج أيضاً علـى     ). c/قيمة  (سر  مقام الك /بالسؤال عن وإستخدام  ما تقوم بإدخاله من عدد كسري ومخرج          

وعلـى المعـين     ) 9  و  8،  7( أمثلة عن كيفية إستعمال كل من المعينات التابعة لعملية عرض الكسور على الـشاشة                 

 ".بعرض بالرسالة على الشاشة"الخاص ) 10(

 :شكل معادالت كما ويتم إدخالها على MESSAGEيتم جدولة الرسائل ضمن هذا البرنامج على شكل 

 ). على الشاشةEQNيظهر المؤشر   (طريقة إدخال المعادلة عبر الضغط على /قم بتحديد نمط .1

 ) الرمز/الحرف(إضغط على  .2 letter      فيما يتعلّق بكل حرف أبجـدي ضـمن الرسـالة، وإضـغط علـى  

 . فيما يتعلّق بالفراغ بين األحرف

 .طريقة إدخال المعادلة/الحالي وإلنهاء نمط إلدخال الرسالة ضمن سطر البرنامج إضغط على  .3
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 :أسطر البرنامج 
 )RPNضمن طريقة  (

  :الشرح      

 .البدء بالبرنامج الخاص بالكسور  
 .تصفية المعينات الثالث  
   

 
 .عرض الرسائل على الشاشة  

 .عدة العد العشريةقا/إختيار االساس
 .السؤال عن عدد ما  
 مقام الكسر / السؤال عن مخرج  

  (2 – 4095) 

عرض الرسالة على الشاشة ومن ثم يظهر العدد   
 .العشري

 
 
 

   
 .7 والمعين c/تحديد كل من قيمة 

  
عرض الرسالة على الشاشة ومن ثم إظهار   

 .الكسور
  

  
 .8تحديد المعين   

عرض الرسالة على الشاشة ومن ثم إظهار   
 الكسور

 
 

 .9تحديد المعين   
عرض الرسالة على الشاشة ومن ثم إظهار   

 الكسور
 

  
 .العودة الى بداية البرنامج  

 BE54  123: المجموع التدقيقي والطول
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 :إستعمل البرنامج الوارد أعاله لمعاينة االشكال المختلفة لعرض الكسور على الشاشة

 المفاتيح المستعملة

 ):RPNيقة طر(

 :الشرح :شاشة العرض

F 
value

، السؤال عن Fالتعريف /تنفيذ البطاقة
 ).V(عدد كسري  

 
value

، السؤال عن V ضمن 2،53تخزين 
 ).D(مقام الكسر /مخرج

عرض كل . c/ بمثابة قيمة 16تخزين  
من الرسالة ثم العدد العشري على 

 .الشاشة
  

 
تشير الرسالة الى الشكل التابع للكسور  

). 16مقام الكسر ليس أكبر من /مخرج(
 الى أن تشير .ومن ثم إظهار الكسور
أصغر بقليل من "قيمة بسط الكسور هي 

8. " 
  

 
تشير الرسالة الى الشكل التـابع للكـسو

)16الكسر هو عامل مـن      مقام  /مخرج(
 .ومن ثم إظهار الكسور

  
 

تشير الرسالة الى الشكل التـابع للكـسو
ومن ثـ). 16مقام الكسر يساوي    /مخرج(

 .إظهار الكسور

( )   
 .10إيقاف البرنامج وتصفية المعين 

 

 

 حلقات التكرار

تعريف ضمن سطر سابق ـ يجعل من الممكن تنفيذ قسم من البرنامج ألكثر  /خلف ـ أي الى بطاقة عملية التفرع الى ال

 .loopingيطلق عليها عملية التكرار . من مرة واحدة
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بعد إدخـال   .  يمكن إستعمالها لما فيه تجميع المعطيات األولية       .تشكّل هذه الروتينة مثالً عن حلقة التكرار الغير متناهية        

 label )البطاقـة رقـم الـسطر   /التعريف(لتكرار هذه يدوياً عبر الضغط على القيم الثالث، يعود اليك إيقاف حلقة ا line 

numberلما فيه تنفيذ روتينات أخرى . 

 

 )GTO(حلقات التكرار الشرطية 

إتمام شرط ما، إنما ال تعلم عدد المرات الالزمة لحلقة التكـرار            /ة ما وذلك حتى الوصول الى     عندما ترغب بالقيام بعملي   

 .GTOحتى تعيد نفسها، يمكنك عندها إنشاء حلقة تكرار ذات إختبار شرطي وتعليمة 

 تصبح نتيجـة   وذلك حتىB بنسبة ثابتة A على سبيل المثال، تستعمل الروتينة التالية حلقة تكرار لما فيه تخفيض قيمة           

A تساوي Bأو أصغر منها . 

 

 :أسطر البرنامج
 )RPNضمن طريقة  (

  :الشرح      

    
    
    

 . هو أسهل من تذكر مكانها ضمن المكدسAإن إستعادة    

 .A – Bإحتساب    

 .جديدة القديمة بالنتيجة الAإستبدال    

 .إستعادة العدد الثابت للقيام بالمقارنة   

 . الجديدةAمن  > Bهل أن   

 .القيام بحلقة التكرار إلعادة عملية الطرح الحسابية: نعم   

 . الجديدة على الشاشةAعرض قيمة : كال   

   
 2737 33: المجموع التدقيقي والطول
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 )DSE ،ISG(حلقات التكرار مع العدادات 

  الوظائف الـشرطية  /عندما ترغب بتنفيذ حلقة تكرار لعدد معين من المرات، إستعمل كل من مفاتيح الدوال

في كل مرة يتم فيهـا  ). التخفيض، التخطّي إذا كان أقل من أو يساوي  ( أو ) الزيادة، التخطّي إذا أكبر من(

يقوم . تقوم تلقائياً إما بتخفيض أو زيادة قيمة العداد المخزن ضمن متغير ما           , يفة حلقة تكرار ضمن برنامج ما       تنفيذ وظ 

 .ومن ثم يقوم إما بمتابعة حلقة التكرار أو الخروج منها معتمداً على النتيجة, بقارنة قيمة العداد النهائية

 ) غيرالمت(إستعمل , لحلقة التكرار ذات العد التراجعي   variable . 

 ) المتغير(إستعمل , لحلقة التكرار ذات العد التصاعدي  variable. 

 :BASIC ضمن FOR‐NEXTتقوم هذه الوظائف بإتمام العملية عينها كما في حلقة التكرار 

 . إنما مع زيادة سلبية المنحىFOR–NEXT حلقه التكرار DSE تعادل التعليمة 

  (DSE أو  ISG فيما يتعلّق بـ shiftedبر الناقل بعد الضغط على مفتاح ع  or  ، سوف تُسأل ) 

 ).سيتم  شرحه الحقاً(عن المتغير الذي سوف يحتوي على العدد الخاص بالتحكم بحلقة التكرار 

 variable = initial–value  final–value  
increment 

ة النهائية الزيادة من القيمة األولية  الى القيم= لـ متغير 
 .حسب  الخطوات

. 

. 

. 

 variable 

.

.

. 

 المتغير التالي

 

 

 العدد الخاص بالتحكم بحلقة التكرار 

 :  ، حيث تشكّل كل منccccccc.fffii±يجب ان يحتوي المتغير المعين على العدد الخاص بالتحكم بحلقة التكرار 

  ccccccc  اد الحاليةل هذا العدد خالل تنفيذ حلقة التكرار).  رقما12ً الى 1من (  قيمة العديتبد. 

  fff      اد النهائيةل هذه القيمة عند إطالق     ). يجب ان تتألف من ثالثة أرقام     (  قيمة العديتم . تنفيذ حلقة التكرار  /ال تتبد

 .000 الغير محددة على أنها تساوي fffإعتبار 
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  ii  مدى الزيادة أو النقصان     / هو مجال)         ل هذه القيمة   ).يجب ان تتألف من رقمين أو ان يكون غير محدديتم . ال تتبد

 ).1تخفيض بقيمة /زيادة (01 الغير محددة على أنها تساوي iiإعتبار 

 

 ccccccc الى ccccccc  بكل من تخفيض DSEتقوم   , ccccccc.fffiiعند تقديم العدد الخاص بالتحكم بحلقة التكرار 

—  ii ,  مقارنةccccccc الجديدة مع fff     سـطر البرنـامج التـالي إذا كانـت وتجعل عملية تنفيذ البرنامج تتخطى  ،

ccccccc ،هذه ≤   fff. 

 الى  ccccccc   بكل  من  زيادة                 ISGتقوم     ,  ccccccc.fffiiعند  تقديم  العدد الخاص  بالتحكم  بحلقة  التكرار               

ccccccc  +  ii ,  مقارنةccccccc مع  الجديدةfff سطر البرنامج التالي إذا كانت وتجعل عملية تنفيذ البرنامج تتخطى  ،

ccccccc ،هذه >   fff. 

 

1     
 . 

. 

. 

 

    2 
1     

    2 

إذا كانت القيمة 
القيمة < الحالية  
متابعة حلقة , النهائية
 .التكرار

 . 
. 
. 

 

إذا كانت القيمة 
 القيمة ≥الحالية  
الخروج ,النهائية 

 .من حلقة التكرار

1     
 . 

. 

. 

 

    2 
1     

    2 

إذا كانت القيمة 
 القيمة ≥الحالية  
متابعة حلقة ,النهائية 
  .التكرار

 . 
. 
. 

 

إذا كانت القيمة 
القيمة < الحالية  
الخروج , النهائية

 .من حلقة التكرار

 

أكمل , إبدأ بالعد من الصفر      : ISG الخاص بالتحكم بحلقة التكرار والخاص بـ        0.050يعني العدد   , على سبيل المثال    

 . لكل حلقة تكرار1 وقم بزيادة العدد بقيمة 50العد حتى 

سوف يتم إستعمال القسم الحقيقي أو القسم       , ركّب أو تابع للمتجهات     إذا كان العدد الخاص بالتحكم بحلقة التكرار عدد م        

 .االول لما فيه التحكّم بحلقة التكرار

) 1.010(يتم تخزين عداد حلقـة التكـرار          . RPN مرات ضمن    10   للقيام بحلقة التكرار       ISGيستعمل المثال التالي    

 .ة ونهاية العدديمكن التخلّي عن االصفار عند بداي. Zضمن المتغير 
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 ومن ثمL , إضغط على  Z    بحلقـة لما فيه التأكّد من العدد  أن الخـاص بـالتحكم 

 . 11.0100التكرار يساوي االن 

 

 )يفالنعر(اإلسماء /التعيين الغير مباشر للمتغيرات والبطاقات/التحديد

إسم ما دون التعيـين     /التعيين الغير مباشر هو بمثابة تقنية تستعمل في البرمجة المتقدمة لما فيه تحديد متغير أو تعريف               

أو عمليـات   (وبذلك يعتمد علـى النتـائج المرحليـة         , تتم عملية التحديد عند إطالق البرنامج     . مسبقاً أي واحد بالضبط   

 .التابعة للبرنامج) اإلدخال

 .A، و 1، 7، 0:  التعيين الغير مباشر أربعة مفاتيح مختلفة/ل التحديديستعم

 .تعريفات/ بمثابة متغيرات أو إسماءZ الى Aتكون هذه المفاتيح عاملة للعديد من الدوال التي تستوجب كل من 

دد ما على غرار أي تحتفظ بع. اإلشارة الى متغير آخر/ متغيرات والتي يمكن لمحتوياتها الداللةJ و Iتشكّل كل من  

 ).Z الى Aمن (متغير آخر  

 لما فيـه تحديـد      J و   Iإستعمال العدد الموجود ضمن     ", دوال برمجة والتي تقوم بالتحديد    ) J(و  ) I(تشكّل كل من       

 ".المتغير أو التعريف الذي سيتّم تعيينه

 ).مواضع التحديد المباشرة/ مراكزZ الى Aتشكّل كل من (التعيين الغير مباشر / يطلق على هذه العملية التحديد

 A و 1موضع غير مباشر كما وينطبق ذلك على كل من /  سوية إلنشاء مركز7و 0 يتم إستعمال كل من 

 .بشكل مماثل

إستعمال (أو ال يتم التحكم بها        ) J(أو  ) I(ال وجود ألي عدد ضمن      (ومن تلقاء نفسها إما غير محددة         )  J(و  ) I(تكون  

 ).J أو Iيكون باق في أي عدد قد 

 

  "J" و "I"المتغيرات 

 تماماً كما تستطيع القيام به مع محتويات المتغيرات         J أو Iوالتعديل بمحتويات   , اإلستعادة, يمكنك القيام بكل من التخزين    

يع الـدوال  تـستط . J أو I والقيام بالعمليات التكاملية عبر إستعمال       J و Iكما ويمكنك حتى إيجاد الحل لكل من        . األخرى

 ). هو عينهJالمتغير   ("i"المدرجة الحقاً إستعمال المتغير 
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STO I INPUT I DSE I 
RCL I VIEW I ISG I 

STO +,–, × ,÷ I  ∫FN d I x < > I 

RCL +,–, × ,÷ I SOLVE I  

 

 ) J(و ) I(التعيين الغير مباشر، /التحديد

لمـا فيـه    ) J(أو  ) I(إسـتعمال   ) كمتغيـرات أو إسـماء      (Z الى   Aل والتي تستعمل كل من      تستطيع العديد من الدوا   

. ، أو على سجالت اإلحصاءات بطريقة غيـر مباشـرة         )المتغيرات أو اإلسماء    (Z الى   Aاإلشارة على كل من     /الداللة

التعريـف أو   /اإلسـم , د أي من المتغير    لما فيه تحدي   J الى   Iقيمة المتغير الموجود في كل من       ) J(أو  ) I(تستعمل الدالة   

 .تظهر لك القائمة التالية كيف يتم ذلك. السجل الذي ستتم اإلشارة اليهم
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 :باإلشارة الى) J)/(I(سوف تقوم  : علىJ/Iإذا إحتوت 
 .A البطاقة / أو التعريفAالمتغّير  1-

. 

. 

. 

. 

. 

. 
 .Z اقة البط/ أو التعريفZالمتغير  26- 
  n سجل 27-

  Σx  سجل 28-

  Σy سجل   29-

  Σx2 سجل  30-

  Σy2 سجل 31-

-32 Σxy  
البدء بالمتغيرات الغير مباشرة والتي  0

 .تعريف/بدون إسم

. . 

. . 

. . 
 .800 المركز االعلى هو/العنوان 800

‐32<  I أو I  800>   ـراتأو تكون المتغي
 .محددة

  : خطأ

‐32< J أو J  800>  ـراتأو تكون المتغي 
 .محددة

   :خطأ

 

 بتعريف شاشة العرض باإلسم التابع للمتغير أو السجل VIEW(I)،  VIEW(J) و INPUT(I)  ,INPUT(J)تقوم كل من العمليات 

 .المحدد بالطريقة الغير مباشرة

ومع ذلك عليك بإستعمال التحديد الغير مباشر       . اإلحصاءات بإستعادة القيم من سجالت      SUMSتسمح لك الئحة خيارات     

 .INPUT ، و STO  ،VIEW على مثال , لما فيه القيام بعمليات أخرى 

، فهـي   ) J(أو  ) I= (FNبـ  عنوان فيما يتعلّق    /بمثابة مركز ) J(أو  ) I(تستطيع الدوال المدرجة الحقاً باستعمال كل من        

 .الى متغير أو سجّل ما) J(أو ) I(تشير كل من ,  يخص الدوال األخرى اما فيما, تعريف ما/تشير إلى إسم
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STO(I)/(J) 
RCL(I)/(J) 

STO +, –,× ,÷, (I)/(J) 
RCL +, –,× ,÷, (I)/(J) 

X<>(I)/(J)  
FN=(I)/(J)  

INPUT(I)/(J) 
VIEW(I)/(J) 

DSE(I)/(J) 
ISG(I)/(J) 

SOLVE(I)/(J) 

∫FN d(I)/(J) 

 

 .ال يمكنك إيجاد الحّل أو القيام بالعمليات التكاملية فيما يتعلّق بالمتغيرات أو سجالت االحصاءات التي ليس لديها إسم

 

 )I)/(J(التحكم بالبرنامج بواسطة 

  وحتى ضمن أقسام مختلفة مـن البرنـامج        - ان تتغير في كل مرة يتم فيها إطالق برنامج ما            Iبما أن يمكن لمحتويات     

 STO يمكن لتعليمة البرنامج مثال -عينه  (I)  أو (J)ر مختلف وفي أوقات مختلفةعلى سبيل .  تخزين القيمة ضمن متغي

من شأن هذا الحفاظ على طواعية اإلستعمال عبر تـرك  . A الى تخزين القيمة ضمن المتغير  STO(‐1)تشير , المثال 

 .إسم برنامج سوف يلزم على وجه التحديد/ة أي متغير أو تعريفلمعرف) حتى إطالق البرنامج(العملية غير محددة 

 أو  Iيتم إستعمال المتغير    . عملية التحديد الغير مباشر هي مفيدة جداً  فيما يتعلّق بكل من تعداد والتحكم بحلقات التكرار               

J      ر والذي يحتوي بدوره على      / على شكل فهرست، وهو يحتفظ بالعنوانبحلقة     المركز التابع للمتغي العدد الخاص بالتحكم 

 . ISG و DSEالتكرار فيما يتعلّق بالدوال 

 

 )I)/(J(معادالت الرياضيات بواسطة 

 تعني  أو الحظ بأن كل من .  لما فيه تحديد متغير ما بشكل غير مباشر(J) أو  (I)يمكنك إستعمال كل من 

 و  J أو   Iأنما قد تعني بأن كل من       , )المرجع الغير المباشر    (J أو   Iأن المتغير تم تحديده بالعدد الموجود ضمن المتغير         

 .J أو I، المتغيرات ) )J(أو) I(الهاللين بدل عن المفاتيح /حيث تستعمل األقواس( تلك،  أو 

 

 المتغيرات دون إسماء للتحديد الغير مباشر 

يشير لـك   .  متغير غير مباشر   801ك بالوصول الى     السماح ل  J أو Iمن شأن وضع عدد إيجابي المنحى ضمن المتغير         

 .المثال التالي كيفية إستعمالهم
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 :أسطر البرنامج

 )RPNضمن طريقة  (

  :الشرح      

    
 
 
 

 " 100‐0" مركـز التخـزين بـين       /تحديد المدى التبع لعنوان    
  .100العنوان /ضمن المركز"  12345" وتخزين 

  
 
 

أصـبح اآلن مـدى     . 150ضمن العنوان    " 67890" تخزين  
  ".150‐0" التخزين الغير مباشر 

 
 

 
ما يـزال المـدى      . 100 ضمن السجل الغير مباشر      0تخزين  

  ".150‐0" محدد ال

 
 

 "عرض  INVALID  (I)" المركـز  / على الشاشة ألن العنـوان
“170” هو غير محدد  . 

 

 

 

 : مالحظة

1 . تظهر رسالة الخطأ , إذا أردت إستعادة القيمة من سجّل تخزين غير محدد" INVALID (I)) . " راجعA014 ( 

 وذلك حتى قيمة المتغير األخير الغير صفرية، فمن الضروري          0مت اآللة الحاسبة بتخصيص الذاكرة للمتغير       إذا قا . 2

 37يستعمل كل سجل مخصص بطريقة غير مباشرة        .  ضمن المتغيرات بعد إستعمالهم لما فيه تحرير الذاكرة        0تخزين  

 .بايت من ذاكرة البرنامج

 . متغير كحد أقصى800يوجد . 3
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 البرامج الخاصة بإيجاد الحّل وإدراج العمليات التكاملية 

 إيجاد الحّل مع برنامج ما 

 ومن ثـم القيـام      - يتم إضافتها الى قائمة معادلة الرياضيات        - كيف يمكنك إدخال معادلة ما       7لقد شاهدت في الفصل     

أنه إحتساب دالة ما ومن ثم إيجاد الحّل التابع لهـا  يمكنك أيضاً إدخال برنامج من ش . بإيجاد الحّل التابع لها وألي متغير     

هذه العملية مفيدة جداً في حال كانت المعادلة التي تقوم بإيجاد الحّل لها تتبدل وفقاً لحاالت معينّة                 . فيما يخص أي متغير   

 . أو تستلزم لعمليات حسابية متكررة

 

 : إليجاد الحّل لدالة مبرمجة

 ). فيما سيرد الحقاً" SOLVEكتابة برنامج تابع لـ "راجع (يحدد الدالة قم بإدخال البرنامج الذي  .1

  ) اإلسم/التعريف(إضغط على : قم بإختيار البرنامج الخاص بإيجاد الحّل .2 label) .  هذه يمكنك تخطي

 ). الخطوة إذا كنت تقوم بإعادة إيجاد الحّل للبرنامج عينه

  . variable ) المتغير(إضغط على :  الحل للمتغير المجهولقم بإيجاد .3

  هي مطلوبة فقط في حال كنت قوم بإيجاد الحل لدالة مبرمجة وال تلزم إذا كنت تقوم بإيجـاد الحـّل                      =FNالحظ بأن   

 . لمعادلة ما من خالل قائمة معادلة الرياضيات

ان . 2 على السطر  وستظهر الرسالة  أو  إضغط على , ولما فيه إيقاف عملية حسابية ما

 لمعاينتـه دون التـأثير علـى     التخمين األفضل الخاص بالجذر موجود ضمن المتغير المجهول، إستعمل 

 . ولمتابعة العملية الحسابية، إضغط على . المكدس

 

  SOLVEكتابة برنامج تابع لـ 

 .  وضمن أي تركيبة واألكثر مالءمة- RPN و ALGلبرنامج كل من المعادالت وعمليات يمكن أن يستعمل ا

  لما فيـه     SOLVEمن شأن هذا التعريف تحديد الدالة التي تريد القيام بعملية           . بطاقة/إبدأ البرنامج بواسطة تعريف    .1

 ).label" البطاقة/التعريف("التقييم 
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  بإيجاد الحـّل ألي متغيـر        INPUTتسمح لك تعليمات    . المجهول القيمة  لكل متغير متضمناً     INPUTضع تعليمة    .2

وبذلك تحتاج  .   فيما يتعلّق بالمجهول القيمة من قبل اآللة الحاسبة         INPUTيتم تجاهل   . ضمن دالة متعددة المتغيرات   

 ). مناًمع المجهول القيمة ض( منفصلة لكّل متغير INPUTفقط لكتابة برنامج واحد يحتوي على تعليمة 

 يستعمل البرنامج إما القيم المخزنة ضمن المتغيرات، أو تلك التي يتم إدخالها    , INPUT    إذا لم تقم بوضع تعليمات  

 .    عند توجيه اإلدخال الخاص بالمعادلة

 . أدخل التعليمات لما فيه تقييم المعادلة .3

تتجـه  /كون على شكل عبارة حسابية والتي تصبح       أن ت  ALG أو   RPNعلى الدالة المبرمجة كسلسة من عدة أسطر         

 f(x) يجب ان يقوم عندها  برنامجك  بإحتساب  ، f(x) = g(x)إذا كانت معادلتك من النوع . نحو الصفر عند الحّل

– g(x)  . فهي مذكورة ضمناً" 0"اما ،. 

تكـافؤ، تخـصيص، أو     / تعادل -تستطيع دالة ما مبرمجة على شكل معادلة ان تكون من أي نوع من المعادالت                

في حال أردت مـن     . تتجه قيمتها نحو الصفر عند الحلّ     /يتم تقييم المعادلة من قبل البرنامج وتصل      . عبارة حسابية 

 . 11تشغيل المعين /، تأكد كل من تحديدINPUTالمعادلة السؤال عن قيم المتغيرات  بدل من وضع تعليمات 

 . X ان تنتهي عملية تنفيذ البرنامج مع قيمة الدالة في السجل يجب. RTNقم بإنهاء البرنامج بواسطة . 4

 ALG برنامج يستعمل :مثال

بقـانون  " والتي تقوم بإيجاد الحّل ألي قيمة مجهولة ضمن المعادلة فيما يتعلّـق              ALGأكتب برنامج ما يستعمل عمليات      

 : المعادلة هي". الغاز المثاللى 

P x V= N x R x T 

 حيث 

P =  الضغط الجوي أو ب( الضغطN/m2.(  

V =  بالليترات ( الحجم.( 

N =  عددmolesالتابعة للغاز . 

R = العدد العالمي الثابت للغاز 

) 0.0821 liter–atm/mole–K 8.314  أو J/mole–K (  

T =  درجات كيلفن( الحرارة Kelvins :K=°C + 273.1 (  

قة البرمجة، إذا دعت الحاجة، وقم بتركيز مؤشر البرنامج عنـد           طري/للبدء بالعملية، قم بوضع اآللة الحاسبة ضمن نمط       

 . المستوى األعلى من ذاكرة البرنامج
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 :المفاتيح المستعملة

 )ALGضمن طريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

  

    
 . طريقة البرمجة/تحديد نمط

 : قم بإدخال البرنامج

 :أسطر البرنامج
 )ALGطريقة  (

 :الشرح

 .تحديد الدالة المبرمجة   

 . للضغطPتخزين    

 . للحجم Vتخزين    

 . التابعة للغازmoles عدد Nتخزين    

 . العدد الثابت للغازRتخزين    

 . للحرارةTتخزين    

× × ×   إضغط على  

 .الحرارة× العدد الثابت للغاز  × Moles= الحجم × الضغط 

 . إنهاء البرنامج  

Checksum and length: F425 33 المجموع التدقيقي والطول:  

 . نمط إدخال البرنامج/ لما فيه إلغاء طريقة إضغط على 

 0.005 لما فيه إيجاد الحّل لضغط مؤلف من "G"إستعمل البرنامج  molesن ضمن قـارورة مـن    لثاني أكسيد الكربو

 .  مئوية24ليترين على درجة 

 :المفاتيح المستعملة

 )ALGضمن طريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

G   إختيار"G "-  تقـوم   .  البرنـامجSOLVE
 .بالتقييم اليجاد القيمة المجهولة

P  إختيارP السؤال عن ،V. 

 .N، السؤال عن V في 2تخزين  

Ë  .R و السؤال عن N في 0,005تخزين  

Ë
 

 .T، السؤال عن R  في0,0821تخزين 

Ë  
  Tإحتساب 

 إيجاد الحّل الخاص،T في   297,1تخزين   
  .atm 0.610الضغط الجوي هو . Pبـ 
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 .  برنامج يستعمل معادلة رياضيات:مثال

 ". لقانون الغاز الطبيعي"رنامج يستعمل معادلة لما فيه إيجاد الحّل  التابع أكتب ب

 :المفاتيح المستعملة

 )RPNضمن طريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

   
    

.نمط إدخال البرنـامج   /إختيار طريقة 
نقل مؤشر البرنامج الى أعلى قائمـة

 . البرامج

 
  H   البرنامجتسمية/تعريف . 

  (1 )
   

السماح بتوجيه اإلدخال الخاص 
 .بالمعادلة

 
P  

V   
N  
R  

T   

.11تقييم المعادلة، تـصفية المعـين       
 EDC8: المجموع التدقيقي والطول(  
9 .( 

 .إنهاء البرنامج   

 
 .دخال البرنامجنمط إ/إلغاء طريقة 

 Checksum and length of program: DF52 21: المجموع التدقيقي وطول البرنامج
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 درجـات عـن المثـال      10قم اآلن بإحتساب التبدل في الضغط لثاني اكسيد الكربون في حال إنخفضت حرارته بنسبة               

 . السابق

 :المفاتيح المستعملة

 )RPNضمن طريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

L تخزين الضغط السابق. 

 H  إختيار البرنامج"H  ."  
P  رإختيار المتغيP السؤال عن ،V. 

 .N، السؤال عن V في 2تخزين  

 .R و السؤال عن N في 0,005اإلبقاء على  

 .Tالسؤال عن ، R في 0,0821اإلبقاء على  

 . الجديدةTإحتساب   

 إيجاد الحّل الخاص بــ،T في   297,1تخزين   
P . 

L ل في ضـغط الغـاز فـي حـالإحتساب التبد
287.1 الـى    297.1إنخفاض الحـرارة مـن      

تـشير النتيجـة الـسلبية الـى( درجات كيلفن  
 ).إنخفاض في الضغط
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  ضمن برنامج ما  SOLVEإستعمال 

 .  كجزء من برنامج ما SOLVEيمكنك إستعمال عملية 

ضـمن كـل مـن      (الطلب فيما يتعلّق بالتخمينات األولية      /عند التخصيص لغرض معين، قم إما بإدراج أو السؤال عن         

 SOLVE) المتغير(وذلك قبل تنفيذ تعليمة ) Xالمتغير المجهول القيمة والسجل  variable .  تظهر التعليمتين المتعلقّتـين

 :بإيجاد الحّل لمعادلة ما فيما يخص المتغير المجهول القيمة على الشكل التالي

   label   )بطاقة/تعريف(
 variable ) متغير(

بما أن ذلك لن يكـون ذات أهميـة   ) القيمة= المتغير ( بإنتاج تعريف لشاشة العرض  المبرمجة SOLVEال تقوم تعليمة 

أي من الممكن انك تريد القيام بمزيد من العمليات الحسابية بواسطة هذا العـدد          (فيما يخص اإلخراج الخاص ببرنامجك      

 ).  وذلك  قبل  عرضه على الشاشة

 . SOLVE بعد تعليمة VIEW variable) متغير( بإضافة  تعليمة في  حال  أردت  هذه  النتيجة على الشاشة،  قم 

فيما يتوافق وقاعدة   (إذا لم يتم إيجاد أي حّل فيما يتعلّق بالمتغير المجهول القيمة، يتم عندها تخطّي سطر البرنامج التالي                  

يجب على البرنامج عندها التعامل مع حالة عدم إيجاد         ). 14شرحها في الفصل    والتي تم   , "قم بالتنفيذ إذا كان صحيحاً      "

 . جذر ما، مثال على ذلك القيام إما بإختيار تخمينات أولية جديدة أو تبديل القيمة التي تم إدخالها

 

 . ضمن برنامج ما  SOLVE  :مثال

 .Y أو X  عبر الضغط على y أو xلكّل من المقتطف التالي مأخوذ من برنامج يسمح لك بإيجاد الحّل التابع 
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 :المفاتيح المستعملة

 )RPNضمن طريقة (

 :شاشة العرض

 . Xالتحضير لـ    

 .Xالمؤشر التابع لـ   

 .التفرع الى الروتينة األساسية   

 Checksum and length: 62A0 11: المجموع التدقيقي والطول

 . Yالتحضير لـ    

 .Yالمؤشر التابع لـ   

 .التفرع الى الروتينة األساسية   

Checksum and length: 221E 11 : المجموع التدقيقي والطول  

 .الروتينة األساسية   
 . Iتخزين المؤشر ضمن    

 . د الحّلتحديد البرنامج الخاص بإيجا  

 .إيجاد الحّل للقيمة المالئمة  

 .عرض الحّل على الشاشة العرض  

 .إنهاء البرنامج  

Checksum and length: D45B 18 المجموع التدقيقي والطول :    

  

 

 أو توجيـه   INPUTضـم  / وضعf (x,y)إحتساب 
 . هو مطلوباإلدخال للمعادلة كما

   
 

  إدراج عملية تكاملية ضمن برنامج ما 

- يتم إضافتها الى قائمة معادالت الرياضيات        -) أو عبارة حسابية  ( كيف يمكنك إدخال معادلة ما       8شاهدت في الفصل    

شأنه إحتساب دالة ما ومن     يمكنك أيضاً إدخال برنامج من      . ومن ثم إجراء العملية التكاملية عليها فيما يتعلّق بأي متغير         

هذه العملية مفيدة جداً خصوصاً إذا كانت الدالة التـي تجـري            . ثم إجراء العملية التكاملية عليها فيما يخص أي متغير        

 . عليها العملية التكاملية تتبدل في حاالت معينة أو تستلزم لعمليات حسابية متكررة
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 :  دالة مبرمجةلما فيه القيام بالعملية التكاملية على

 ). فيما سيرد الحقاً" FN ∫كتابة برنامج خاص بـ "راجع (أدخل البرنامج الذي يحدد تكاملية الدالة . 1

) إسـم /تعريـف (إضـغط علـى     : إختر البرنامج الذي يحدد الدالـة التـي سـتجرى عليهـا العمليـة التكامليـة               . 2

label) .خطّي هذه الخطوة في حال كنت تقوم باعادة العملية التكاملية لنفس البرنامجيمكنك ت .( 

 . ثم أدخل الحدود العلياأدخل الحدود الدنيا وإضغط على : أدخل حدود العملية التكاملية. 3

 ) المتغير(إضغط على : إختر المتغير الخاص بالعملية التكاملية ومن ثم إبدأ بالعملية الحسابية. 4  variable.  

إنما ال تلزم إذا كنت تقوم بالعملية       .  هي مطلوبة في حال كنت تجري العملية التكاملية على دالة مبرمجة           =FNالحظ أن   

 . التكاملية على معادلة ما من خالل قائمة معادلة الرياضيات

  وسـتطهر الرسـالة    أو  بإمكانك إيقاف عملية تكاملية تم إطالقها عبر الضغط على 

لن تتوافر أي معلومات عن العملية التكاملية إالّ إذا إنتهت العملية           . إنما ال يمكن متابعة العملية الحسابية     . 2على السطر   

 . الحسابية بشكل طبيعي

في هـذه الحالـة،     .  حسابية تكاملية، إلغاء العملية      إطالق عملية / خالل تنفيذ  من شأن الضغط على     

 . مجدداً من البدايةيتوجب عليك اإلنطالق بـ 

 

 : ∫ FNكتابه برنامج خاص بـ 

 .  وضمن أي تركيبة واألكثر مالءمة- RPN أو ALGيمكن للبرنامج إستعمال كل من المعادالت وعمليات 

من شأن هذا التعريف تحديد الدالة التي تريد إجراء العملية التكامليـة عليهـا              . بطاقة/ تعريف إبدأ البرنامج بواسطة   .1

 ).labelإسم /تعريف(
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 بالقيـام   INPUTتسمح لك تعليمـات     .  لكل متغير متضمناً المتغير الخاص بالعملية التكاملية       INPUTضع تعليمة    .2

     رات    بالعملية التكاملية فيما يتعلّق بأي متغية المتغيتجاهل   . ر ضمن داله متعدد يتمINPUT     ر العمليـةالخاص بمتغي 

 منفـصلة لكـل   INPUTالتكاملية من قبل اآللة الحاسبة، وبذلك تحتاج فقط لكتابة برنامج واحد يحتوي على تعليمة  

 ).مع متغير العملية التكاملية ضمناً(متغير 

رنامج إما القيم المخزنه في المتغيرات أو تلك التي يتم إدخالها عند توجيه ، يستعمل البINPUTإذا لم تقم بوضع تعليمات 

 اإلدخال الخاص بالمعادلة 

 . أدخل التعليمات لما فيه تقييم الدلة.3

 أن تقوم بإحتساب قيم الدالة التي تريد إجراء العمليـة           ALG أو   RPNيجب على الدالة المبرمجة كسلسة من أسطر         

 . التكاملية عليها

 مع أنه يمكن ان     -شمل دالة مبرمجة على شكل معادلة كعبارة حسابية والتي تحدد معامل التكامل             /يتم عادة وضع   .1

في حال أردت من المعادلة السؤال عن قيم المتغيرات بدل من تضمين تعليمات             . تكون من أي نوع من المعادالت     

INPUTمن تحديد ن /، تأكد11تشغيل المعي . 

 . Xيجب ان تنتهي عملية تنفيذ البرنامج مع قيمة الدالة الموجودة في السجل . RTNلبرنامج بواسطة قم بإنهاء ا. 4

 .  برنامج يستعمل معادلة رياضيات:مثال

  هي8دالة الجيب التكاملية ضمن المثال في الفصل 

∫= t 
0 dx( Si(t) )

x
xsin

 

 :الذي يحدد عوامل التكامليمكن تقييم هذه الدالة عبر إجراء برنامج للعملية التكاملية و

 .تعريف الدالة/تحديد   
: المجموع التدقيقي والطـول   . (الدالة على شكل عبارة حسابية      

0EE0 8.( 

 . إنهاء الروتينة الفرعية  

 .D57E 17المجموع التدقيقي والطول التابعين للبرنامج 

 

 ).t = 2 (2 الى 0 من xعملية التكاملية على دالة تكامل الجيب فيما يتعلّق بقيمة قم بإدخال هذا البرنامج وإجراء ال
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 :المفاتيح المستعملة

 )RPNضمن طريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

9  (2 ــار نمــط  ( ــاس/اختي ــة القي طريق
Radians. 

 S    إختيار التعريفSبمثابـة عامـل 
 . التكامل

 والدنيا للعمليةإدخال الحدود العليا  _ 
 . التكاملية

 X 
∫

إجراء العملية التكاملية على الدالة
 عرض النتيجة على.2 الى   0من  

 . الشاشة

9  (1 ــط ( ــتعادة نم ــاس/إس ــة قي طريق
 . الدرجات

 

 إستعمال العمليات التكاملية في برنامج ما 

السؤال عن الحـدود التابعـة      /تضمين أو توجيه اإلدخال   /تذكّر وضع .  العملية التكاملية من خالل برنامج ما      يمكن تنفيذ 

للعملية التكاملية وذلك قبل القيام بالعملية التكاملية، وتذكّر أيضاً بأن من الدقّة والوقت الالزم للتنفيذ يتم الـتحكم بهمـا                    

تظهر التعليمتين للعملية التكاملية ضمن برنامج . اشة عند إطالق البرنامج   الشكل المعتمد للعرض على الش    /بواسطة النمط 

 : ما على الشكل التالي

 label   )بطاقة/تعريف(

 ∫variable     )متغير(

بما أن ذلك لن يكون ذات أهمية فيما يخـص  ) القيمة=∫( العرض  بإنتاج تعريف لشاشة∫ التقوم الدالة المبرمجة 

أي من الممكن انك تريد القيام بمزيد من العمليات الحسابية بواسطة هذا العدد وذلك قبـل                (اإلخراج الخاص ببرنامجك    

 أو  PSE) ( مـن    في حال أردت عرض هذه النتيجة على الشاشة، أضف تعليمة كل          ). عرضه على الشاشة  

)(STOP  لما فيه عرض النتيجة الموجودة في السجل X على الشاشة  وذلك بعد تعليمة  ∫. 

خالل كـل تكـرار     ) 10تشغيل المعين   /تم تحديد ( تتبع مباشرة معادلة ما معروضة على الشاشة         PSEإذا كانت تعليمة    

اد الحّل، سوف يتم عرض المعادلة على الشاشة لمدة ثانية واحدة وستكمل عملية التنفيـذ               للعملية التكاملية أو لعملية إيج    

خالل عرض المعادلة على الشاشة، ال يسمح بأي تحريك أو عملية إدخـال             . حتى الوصول الى نهاية كل عملية تكرار      

 .عبر لوحة المفاتيح
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 . ضمن برنامج ما∫  :مثال

ن البرنامج   تضم"والعكسي   /العياري ة  -السويعلى عمليه تكاملية للمعادلـة      16في الفصل   "العيارية  / التوزيعات السوي 

 السوية/التابعة لدالة الكثافة العيارية

.e  
2

)( 
 dD

2S
1 2/

S
MD

D
M

−
−

∫
π 

))((2يتم إحتساب الدالة     2 ÷÷− SMDe    بواسطة الروتينه F .     القيم المعروضة والقيام بعمليات    تقوم الروتينات االخرى بطلب

يتم تحضير العملية التكامليـة     . العادي/، منطقة الذيل العليا التابعة للمنحنى العياري      Q(D)حسابية أخرى لما فيه إيجاد      

 : Qعينها وتنفيذها من قبل الروتينة 

   
   

 

 
 .إسترجاع الحد األدنى للعملية التكاملية

 

 .(X = D) إسترجاع الحد األعلى للعملية التكاملية،   

 . تحديد الدالة  

إجراء العملية التكملية على الدالة العادية عبر إسـتعمال المتغيـر  ∫
 .Dالزائف /المستعار

 

 الحدود لكل من عمليات إيجاد الحّل والتكاملية /القيود

 SOLVE) المتغير( لكل من تعليمات ال يمكن variable ر( والمتغي(  d  variable  FN∫  إستدعاء روتينة ما تحتـوي 

علـى  . أي ما معناه، ال يمكن إستعمال أي من هذه التعليمات بشكل متكـرر .  أخرى∫FN أو  SOLVEعلى تعليمات 

كما ال تستطيع كـل مـن   . ∫ )∫ ( ة إحتساب عدة عمليات تكاملية من شأنه التسبب بخطأ سبيل المثال، ان محاول

SOLVE   و FN∫       بطاقة/تعريف( إستدعاء روتينة تحتوي على تعليمة (label       ت محاولة ذلك، سوف ينتجوإذا تم ،

  عن ذلك الخطأ   أو    إستدعاء روتينة تحتـوي علـى   ∫ FN ، تماماً كما ال تستطيع ∫ 

  ).∫)(ينتج الخطأ  ( SOLVEتعليمة 

امج ما إحدى الروتينات العـشرين الفرعيـة ذات العمليـات     ضمن برن∫FN أو  SOLVEتستعمل تعليمات المتغيرات 

 ). 14في الفصل "الروتينات المتداخلة "راجع (في حالة اإلنتظار والخاصة بالنتائج ضمن اآللة الحاسبة /المعلّقة
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16 

 برامج االحصاءات 

 مالءمة المنحنى 

تشكّل هذه النماذج كل مـن      .  األربعة التابعة لمعطياتك   يمكن إستعمال هذا البرنامج لما فيه مالءمة أحد نماذج المعادالت         

يقبل البرنامج ثنائيين إثنين    . القدرة/المستقيم، المنحنى اللوغاريمتي، المنحنى األسي ومنحنى عمليات الدليل       /الخط الثابت 

تـضمن البرنـامج   ي. b و mومعامال اإلرتداد , rأو اكثر ومن ثم يقوم باحتساب معامل اإلرتباط،   ) x  ،y(من معطيات   

فـي  " التخطيطي  /اإلرتداد الخطّي " فيما يتعلّق بتعريف لهذه القيم، راجع        (ŷ و x̂روتينه من شأنها إحتساب التقديرات      

 .) 12الفصل 

م إستعمال دوال اإلرتداد الموجودة     يت. يتم عرض كل من نماذج المنحنيات والمعادالت ذات العالقة بها فيما سيرد الحقاً            

 .معامل اإلنحدار/ لما فيه إحتساب عواملHP 35sضمن 
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 ، يجب   ةلما فيه مالءمة المنحنيات األسي    .  إيجابية المنحى  xلما فيه مالءمة المنحنيات اللوغاريتمية، يجب ان تكون قيم          

 yو  x القدرة ، يجب ان تكون قـيم كـل مـن   /منحنيات عمليات الدليللما فيه مالءمة  . إيجابية المنحىyان تكون قيم 

 .  في حال تم إدخال عدد سلبي المنحى فيما يخص هذه الحاالت خطأ صلسيح. إيجابية المنحى

 

ى غرار قيم من شأن قيم المعطيات ذات الحجم الكبير إنما بإختالفات صغيرة نسبياً، التسبب بمشاكل فيما يتعلّق بالدقّة عل 

  .12في الفصل " الحدود لدقّة المعطيات /القيود" راجع . المعطيات ذات األحجام المختلفة بشكل كبير جداً
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 إدراج أسطر البرنامج

 أسطر البرنامج

 )RPNطريقة ( 

 الشرح

 .المستقيم/ضبط الحالة المتعلّقة بنموذج الخط الثابت/تقوم هذه الروتينة بتحديد

 .X، المؤشر التابع لـ 0تصفية المعين 

 Y، المؤشر التابع لـ 1تصفية المعين 

 .Zالتفرغ الى نقطة اإلدخال المشتركة 

 Checksum and length: 8E85 12 :والطول المجموع التدقيقي

 .لوغاريتمينموذج الالعلّقة بضبط الحالة المت/تقوم هذه الروتينة بتحديد

 .X، المؤشر التابع لـ 0تصفية المعين 

 Y، المؤشر التابع لـ 1تصفية المعين 

 .Zالتفرغ الى نقطة اإلدخال المشتركة 

 Checksum and length: AD1B 12 :والطول المجموع التدقيقي

 .األسينموذج الضبط الحالة المتعلّقة ب/ينة بتحديدتقوم هذه الروت

 .X، المؤشر التابع لـ 0تصفية المعين 

 Y، المؤشر التابع لـ 1تصفية المعين 

 .Zالتفرغ الى نقطة اإلدخال المشتركة 

 Checksum and length: D6F1 12 :والطول المجموع التدقيقي

 .الدليل/عمليات القدرةضبط الحالة المتعلّقة بنموذج /تقوم هذه الروتينة بتحديد

 .X، المؤشر التابع لـ 0تصفية المعين 

 Y، المؤشر التابع لـ 1تصفية المعين 

 Checksum and length: 3800 9 :والطول المجموع التدقيقي

 دخال المشتركة التابعة لكّل النماذجتحديد نقطة اإل

 (4Σ)إضغط على . تصفية سجالت االحصاءات/محو

 تحديد عداد حلقة التكرار على قيمة الصفر فيما يتعلّق بعملية اإلدخال األولى

 Checksum and length: 8611 10 :والطول المجموع التدقيقي

 التكرار لعملية االدخالتحديد بداية حلقة 

 طلب عملية اإلدخال/ لما فيه السؤال عن1تعديل عداد حلقة التكرار على قيمة 
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أسطر البرنامج 
 )RPNطريقة (

 الشرح

 

 Xالسؤال الخاص بـ /وذلك حتى يظهر مع توجيه اإلدخال  Xتخزين عداد حلقة التكرار ضمن 

 .X العداد مع توجيه اإلدخال، كما ويقوم بتخزين عملية إدخال عرض

 ... 0في حال تم تحديد المعين 

 . Xالطبيعي لعملية اإلدخال /يقوم بأخذ اللوغاريتم العادي... 

 .تخزين تلك القيمة للروتينه الخاصة بالتصحيح

 .خزينها وتYطلب /السؤال عن

 ...1في حال تم تحديد المعين 

 .Yالطبيعي لعملية اإلدخال /يقوم بأخذ اللوغاريتم العادي... 

 
 

 . ضمن سجالّت االحصاءاتx ،y على شكل ثنائي معطيات  R و Bيقوم بتراكم كل من 

 . آخرX،Y الثنائي ألجل  يجري حلقة تكرار

 Checksum and length: 9560 46 :والطول المجموع التدقيقي

  "Undoإلغاء العملية األخيرة "تحديد بداية الروتينة 

 إستعادة ثنائي المعطيات األخير

 
 حذف هذا الثنائي من عمليات تراكم االحصاءات

  آخرX،Y الثنائي  ألجل يجري حلقة تكرار

 Checksum and length: A79F 15 :والطول المجموع التدقيقي

 .تحديد بداية الروتينة الخاصة بعملية اإلخراج

 .إحتساب معامل اإلرتباط

 .Rتخزينه في 

 .عرض معامل اإلرتباط على الشاشة
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أسطر البرنامج 
 )RPNطريقة (

 الشرح

 .bإحتساب المعامل 

 .bالطبيعي الخاص بـ / يقوم بأخذ نقيد اللوغاريتم العادي1في حال تم تحديد المعين 

 
 .B في bتخزين 

 .عرض القيمة على الشاشة

 .mإحتساب المعامل 

 .M في mتخزين 

 .عرض القيمة على الشاشة

 Checksum and length: 850C 36 :والطول المجموع التدقيقي

 ).التوقّع(تحديد بداية حلقة تكرار التقدير 

 . Xفي  xوفي حال التبديل، يقوم بتخزين قيمة ,  يقوم بكل من العرض على الشاشة، السؤال عن

  ...0في حال تم تحديد المعين 

 K001يقوم بالتفرغ الى 

 M001يقوم بالتفرغ الى 

 .Y في ŷ تخزين قيمة 

 . Y في yبتخزين قيمة وفي حال التبديل، يقوم , يقوم بكل من العرض على الشاشة، السؤال عن

  ...0في حال تم تحديد المعين 

 O001يقوم بالتفرغ الى 

 N001يقوم بالتفرغ الى 

 . لحلقة التكرار التاليةX في x̂ تخزين قيمة 

 . يجري حلقة تكرار لتقدير آخر

 Checksum and length: C3B7 36 :والطول المجموع التدقيقي
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أسطر البرنامج 
 )RPNطريقة (

 الشرح

 . المستقيم/ فيما يتعلّق بنموذج الخط الثابتŷتقوم هذه الروتينة الفرعية بإحتساب 

 
 

  MX + Bŷ =  إحتساب 

 .العودة الى الروتينة التي قامت باإلستدعاء

 Checksum and length: 9688 15 :والطول المجموع التدقيقي

 .المستقيم/ فيما يتعلّق بنموذج الخط الثابتx̂تقوم هذه الروتينة الفرعية بإحتساب 

 
 

 Mx̂ ÷ (Y – B)= إحتساب 

 العودة الى الروتينة التي قامت باإلستدعاء

 Checksum and length: 9C0F 15 :والطول المجموع التدقيقي

 .اللوغاريتمينموذج اليما يتعلّق ب فŷتقوم هذه الروتينة الفرعية بإحتساب 

 
 
 

 .M In X + Bŷ = إحتساب 

 .العودة الى الروتينة التي قامت باإلستدعاء

 Checksum and length: 889C 18 :والطول المجموع التدقيقي

 . فيما يتعلّق بالنموذج اللوغاريتميx̂الروتينة الفرعية بإحتساب تقوم هذه 

 
 
 

 e(Y – B) ÷ Mx̂ = إحتساب 

 العودة الى الروتينة التي قامت باإلستدعاء

 Checksum and length: 0DBE 18 :والطول المجموع التدقيقي
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أسطر البرنامج 
 )RPNطريقة (

 الشرح

 .األسي فيما يتعلّق بالنموذج ŷتقوم هذه الروتينة الفرعية بإحتساب 

 
 
 

 .BeMXŷ = إحتساب 

 .M005التفرع الى 

 Checksum and length: 9327 18 :والطول المجموع التدقيقي

 . فيما يتعلّق بالنموذج األسيx̂تقوم هذه الروتينة الفرعية بإحتساب   

   
   

 
 M x̂ ÷ (ln (Y ÷ B)) =إحتساب  

 .N005التفرع الى  

 Checksum and length: 7219 18 :والطول المجموع التدقيقي

 .الدليل/ فيما يتعلّق بنموذج القدرةŷتقوم هذه الروتينة الفرعية بإحتساب   

   
   

  
 B(XM) ŷ =إحتساب  

 K005العودة الى  

 Checksum and length: 11B3 18 :والطول المجموع التدقيقي

 .الدليل/ فيما يتعلّق بنموذج القدرةx̂تقوم هذه الروتينة الفرعية بإحتساب 

 
 
 
 

 1/M x̂ (Y/B) =إحتساب

 O005العودة الى 

 Checksum and length: 8524 21 :والطول المجموع التدقيقي
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أسطر البرنامج 
 )RPNطريقة (

 الشرح

  .B001أو   D001ق إطال/إتخاذ القرار ما إذا يتوجب تشغيل

 ... 1في حال تم تحديد المعين 

 D001تنفيذ 

 B001 تنفيذ 

 Y006الذهاب الى 

 Checksum and length: 4BFA 15 :والطول المجموع التدقيقي

 .A001و أ  C001إطالق /إتخاذ القرار ما إذا يتوجب تشغيل

 ... 1في حال تم تحديد المعين 

   C001تنفيذ 

 A001 تنفيذ 

  Y006الذهاب الى 

 Checksum and length: 1C4D 15 :والطول المجموع التدقيقي

 .H001أو   J001إطالق /إتخاذ القرار ما إذا يتوجب تشغيل

 ... 1في حال تم تحديد المعين 

   J001تنفيذ 

 H001 تنفيذ 

  Y011الذهاب الى 

 Checksum and length: 0AA5 15 :والطول المجموع التدقيقي

 .G001أو   I001إطالق /إتخاذ القرار ما إذا يتوجب تشغيل 

 ... 1في حال تم تحديد المعين  

   I001تنفيذ  

 G001 تنفيذ  

 Y011الذهاب الى  

 Checksum and length: 666D 15 :والطول المجموع التدقيقي
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 : المؤشرات المستعملة/المعينات

 في  1تشغيل المعين   /يتم تحديد .  مطلوب Xالعادي لإلدخال   /اريتم الطبيعي  في حال كان اللوغ    0تشغيل المعين   /يتم تحديد 

 . مطلوبYالعادي لإلدخال /حال كان اللوغاريتم الطبيعي

 ، يتم عنـدها تنفيـذ       1وفي حال تصفية المعين      . I001، يتم عندها تنفيذ     N ضمن روتينة    1في حال تم تحديد المعين      

G001. 

 : تعليمات البرنامج

 .  عند اإلنتهاء من العمليةإضغط على . إدخال روتينات البرنامجقم ب .1

 : وقم بإختيار نوع المنحنى الذي تود مالءمته وذلك عبر الضغط علىإضغط على  .2

  Sالمستقيم/ للخط الثابت . 

 L للمنحنى اللوغاريتمي. 

 E  ي أوللمنحنى األس 

 P القدرة/منحنى عملية الدليل . 

  .غط على  وإضXأدخل قيمة . 3

 . وإضغط على Yأدخل قيمة . 4

في حال إكتشفت بأنك إقترفت خطأ ما بعد ان تكون قد ضـغطت             .  لكل ثنائي معطيات   4 و   3قم بتكرار الخطوات    . 5

 )قيمة(بينما ما يزال توجيه  (3 في الخطوة على  valueإضـغط علـى   ) لإلدخال مرئي على الشاشة ، 

 )قيمة(ه لعرض السؤال عن توجي(مجدداً  valueو إضغط على )  لإلدخال على الشاشةU     لمـا فيـه

، إضـغط   4في حال إكتشفت بأنك إقترفت خطأ ما بعد الخطوة          . ثنائي المعطيات األخير  ) حذف(إلغاء العملية األخيرة    

 . 3في كال الحالتين، تابع من الخطوة  . على 

 . Rامل اإلرتباط  لمعاينة معبعد إدخال كل المعطيات، إضغط على .6

  .B لمعاينة معامل اإلرتداد إضغط على . 7

  .M لمعاينة معامل اإلرتداد إضغط على  . 8

 )قيمة( لرؤية توجيه اإلدخال لقيمة إضغط على . 9 value فيما يتعلّق بروتينة التقدير x̂،ŷ.  

 )قيمة( عند توجيه االدخال x، أدخل x معتمداً على أساس ŷإذا أردت تقدير . 10 value    إضـغط علـى ثـم  

 .) (ŷلمعاينة 

ة  ، إضغط على y معتمداً على أساس x̂إذا أردت تقدير  . 11  )قيمـة (توجيـه   وذلك حتى تستطيع رؤي value 

 ). (x̂ لمعاينة  ثم إضغط على yأدخل  ل،لإلدخا

 .11 أو 10للمزيد من عمليات التقدير، إرجع الى كل من الخطوات . 12
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 .2فيما يخص حالة جديدة، إرجع الى الخطوة . 13

 : المتغيرات المستعملة

B    إعتراض  /تدخل(معامل اإلرتدادy    الثابـت / للخـط المـستقيم( ،
 نقطة االنطالق/يضاً للتالمستستعمل أ

M  المستقيم/إنحدار الخط الثابت/منحى(معامل اإلرتداد( 

R معامل اإلرتباط 

X  قيمةxالتابعة لثنائي معطيات عند إدخال المعطيات  

Y 
 

  التابعة لثنائي معطيات عند إدخال المعطياتyقيمة 

 .تراكم اإلحصاءات والعملية الحسابية . سجالت اإلحصاءات

 : 1مثال 

إرتكب خطأ معتمد عند إدخال ثنائي المعطيات الثالث وقم بتـصليحة           . قم بمالءمة خط ما على المعطيات الواردة الحقاً       

 .101 تعادل y  لقيمة x وبتقدير 37 تعادل x لقيمة yوقم أيضاً بتقدير . بواسطة روتينة إلغاء العملية األخيرة

X 40.5 38.6 37.9 36.2 35.1 34.6 
Y 104.5 102 100 97.5 95.5 94 

 

 

: المفاتيح المستعملة
 )RPNطريقة (

 : الشرح :شاشة العرض

S الثابت /إطالق روتينة الخط المستقيم
 قيمة

 
value

   لثنائي المعطياتxإدخال قيمة 

 
   لثنائي المعطياتyإدخال قيمة 

   لثنائي المعطياتxمة إدخال قي 

   لثنائي المعطياتyإدخال قيمة  

 

 .  وذلك حتى تتمكّن من رؤية كيف يتم تصحيح قيود اإلدخال الخطأ37,9 بدل من 379قم اآلن عمداً، بإدخال 
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: المفاتيح المستعملة
 )RPNطريقة (

 : الشرح :شاشة العرض

ــة   ــال قيم ــائي الخxإدخ ــأ لثن ط
 . المعطيات

  إسترجاع توجيه اإلدخال  

U   تابع اآلن مـع. حذف الثنائي االخير
 .قيود االدخال الصحيحة

 الــصحيحة لثنــائيxإدخــال قــيم  
 .اإلدخال

 . لثنائي المعطياتyإدخال قيمة  

 . لثنائي المعطياتxقيمة إدخال  

 . لثنائي المعطياتyإدخال قيمة  

 . لثنائي المعطياتxإدخال قيمة  

 . لثنائي المعطياتyإدخال قيمة  

 . لثنائي المعطياتxإدخال قيمة  

 .ت لثنائي المعطياyإدخال قيمة  

R إحتساب معامل اإلرتباط. 

 .Bإحتساب معامل اإلرتداد  

 .Mإحتساب معامل اإلرتداد  

 . اإلفتراضيةxالسؤال عن قيمة  

 .ŷوإحتساب   X في 37تخزين  

 .x̂وإحتساب   Y في 101تخزين  

 

 

 

 

 

 

 :2مثال 
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فيما يخص عمليات المالءمة لكـل مـن اللوغاريتميـة، األسـية            ) عبر إستعمال المعطيات عينها    (1قم بتكرار المثال    

الرتباط واالرتـداد   معامل ا (تقدم لك القائمة الواردة الحقاً لك، تعريف القيم البادئة لعملية التنفيذ والنتائج             . الدليل/والقدرة

يتوجب عليك إعادة إدخال قيم المعطيات في كل مـرة تقـوم فيهـا بـإطالق                . لكّل نوع من المنحنى   ) y و xوتقديرات  

 . البرنامج فيما يتعلّق بمالءمة مختلفة للمنحنى

 

 الدليل/القدرة األسي اللوغاريتمي 

To start: L E P 
R 0.9965 0.9945 0.9959 
B  –139.0088 51.1312 8.9730 
M 65.8446 0.0177 0.6640 

Y (ŷ when X=37) 98.7508 98.5870 98.6845 

X (x̂ when 
Y=101) 38.2857 38.3628 38.3151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والعكسي /العياري ه-السوية / التوزيعات السويالعياري 
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يفترض . متوسط ما /العياري لما فيه تخطيط النموذج التابع للتبدالت العشوائية حول معدل         / التوزيع السوي  يستعمل غالباً 

 ، كما ويقتـرب مـن       S ، مع إنحدار معياري نموذجي ما        Mالمتوسط  /هذا النموذج تناسق عينة التوزيع حول المعدل      

اإلحتمـال بـأن   / ما، بإحتـساب األرجحيـة  x، عند تقديم قيمة يقوم هذا البرنامج . الشكل الجرسي للمنحى الوارد الحقاً    

 كما ويقدم هـذا     .Q(x)يعرف هذا بمساحة الذيل العليا      . اإلختيار العشوائي من عينة المعطيات سيكون ذات قيمة أعلى        

 .  الموافقةx ما، يقوم بإحتساب قيمة Q(x)عند تقديم قيمة : المقلوب/البرنامج المعكوس

 

x

y

"Upper tail"
    area

x

Q [x]

 

 

∫ ÷÷−−−=
x

x

xx dxexQ
 

 

2))(( 2

 
2
15.0)( σ

πσ 

 

 

 HPالموجودة ضمن /يستعمل هذا البرنامج ميزات العملية التكاملية الثابتة 35s  لما فيه إجراء تكامل المعادلة للمنحنـى 

  ذات التواتر السوي/الحصول على المقلوب   . العياري عبر إستعمال طريقة نيوتن     المعكوس  /يتمNewton    لما فيه البحث 

 .Q(x)اإلحتمال الذي تم تقديمه / والتي من شأنها إعطاء األرجحيةxمتكرر لقيمة /بشكل متواتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدراج أسطر البرنامج

“Upper 
tail” area

مساحة الذيل 
 العليا
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طريقة (أسطر البرنامج 
RPN( 

 الشرح

هذا الروتينة إنطالق برنامج التوزيع السوي ال/تحضرعياري. 

 .المتوسط األولية/تخزين قيم المعدل

 
 . وتخزينهMالسؤال عن المعدل /يقوم بطلب

 .تخزين قيمة اإلنحدار النموذجي المعياري األولية

 
 .ه وتخزينSالسؤال عن اإلنحراف المعياري النموذجي /يقوم بطلب

 .إيقاف عرض قيم اإلنحدار المعياري النموذجي على الشاشة

 Checksum and length: 70BF 26  :المجموع التدقيقي والطول

 .Xعبر تقديم  Q(X)تقوم هذه الروتينة بإحتساب 

 . وتخزينهXالسؤال عن /تقوم بطلب

 . العلياإحتساب مساحة الذيل

 . عرضه على الشاشةVIEW لتستطيع بذلك دالة Qتخزين القيمة ضمن 

 . على الشاشةQ(X)عرض 

 .أخرىQ(X)تجري حلقة تكرار إلحتساب 

 Checksum and length: 042A 18  :المجموع التدقيقي والطول

 .Q(X) عبر تقديم X تقوم هذه الروتينة بإحتساب

 .وتخزينه Q(X)السؤال عن /تقوم بطلب

 .المتوسط/إستعادة المعدل

ل كتخمينتخزين المعد X والذي يطلق عليه Xguess. 

 Checksum and length: A970 12  :المجموع التدقيقي والطول

 . طالق حلقة التكرار التواتريةيحدد هذا التعريف نقطة إن

 ) Q( Xguess)– Q(X)(إحتساب 

 

 

طريقة (أسطر البرنامج 
RPN( 

 الشرح
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 .Xguess  إحتساب المشتقّ عند

 
 Xguess إحتساب تصحيح

 .  جديدXguessضافة التصحيح لتقديم إ

 
 

 إختبار ما إذا كان التصحيح ذات أهمية

 .العودة الى بداية حلقة التكرار إذا كان التصحيح مهماً

 .يتابع في حال لم يكن التصحيح ذات أهمية

 
 سبة على الشاشة المحتXيعرض قيمة 

  أخرىXيجري حلقة تكرار إلحتساب 

 Checksum and length: EDF4 57  :المجموع التدقيقي والطول

 .Q(x)تقوم هذه الروتينة الفرعية بإحتساب مساحة الذيل العليا 

 .إستعادة الحد األسفل للعملية التكاملية

 .ادة الحد االعلى للعملية التكامليةإستع

 . للقيام بالعملية التكامليةLBL Fإختيار الدالة المحددة من قبل 

 .Dالوهمي /السويه عبر إستعمال المتغير المستعار/إجراء العملية التكاملية على الدالة العيارية∫

 
π 

 
 

 

 

 

 

طريقة (أسطر البرنامج 
RPN( 

 الشرح
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 × π2 Sإحتساب

 المعكوس/ تخزين النتيجة مؤقتاً لروتينة المقلوب

 
 
 

لمنحنى بما أننا قمنا بالعملية التكاملية عبر إسـتعمال         إضافة نصف المساحة الموجودة تحت ا     
 . المتوسط كالحد االسفل/المعدل

 . العودة الى الروتينة التي قامت باالستدعاء

 Checksum and length: 8387 52  :المجموع التدقيقي والطول

))((2السوية /دالة العياريةتقوم هذه الروتينة الفرعية بإحتساب عامل التكامل لل 2 ÷÷−− SMXe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . العودة الى الروتينة التي قامت باالستدعاء

 Checksum and length: B3EB 31  :المجموع التدقيقي والطول

 

  :المؤشرات المستعملة/تالمعينا

 .ال يوجد

 : مالحظات

، 3±لعمليات إدخال ذات إنحرافات معيارية مـن        . ضبط شكل العرض على الشاشة    /تعتمد دقّة هذا البرنامج على تحديد     

 . يكون عندها العرض على الشاشة المؤلف من أربعة أرقام مهمة أو أكثر، األفضل مالئمة لمعظم التطبيقات

إن الوقت الالزم للعملية الحسابية     .  إنحرافات معيارية تساوي   5±اإلدخال عند الدقة الكاملة ما يعادل       تصبح حدود عملية    

 .هو أقل بشكل كبير مع عدد قليل من األعداد المعروضة على الشاشة

 

  . و 2 بكل من Q  ضمن الروتينة0,5يمكن إستبدال العدد الثابت 
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في حال لم تكن مهتماً بقـدرة عمليـة   ) T وIضمن روتينات كل من    (لوب  المق/ال يتوجب عليك إدخال روتينة المعكوس     

 . المعكوس/المقلوب

 : تعليمات البرنامج

 . عند اإلنتهاءإضغط على . قم بإدخال روتينات البرنامج .1

 .Sإضغط على  .2
 يساوي  في حال كان المعدل    (متوسط التعداد السكاني وإضغط على      / لإلدخال، قم بإدخال معدل    Mبعد توجيه    .3

 ) .صفر، إضغط فقط على 

فـي حـال كـان       ( لإلدخال، أدخل اإلنحراف المعياري النموذجي لتعداد السكان وإضغط على           Sبعد توجيه    .4

 ) .، إضغط فقط على 1اإلنحراف المعياري النموذجي يساوي 

 .  من هذه التعليمات9 ، قم بالتخطي الى الخطوة Q(X) عند تقديم Xلما فيه إحتساب  .5

  .X ، D عند تقديم Q(X)ساب إلحت .6

 . على الشاشةQ(X)يتم عرض النتيجة  .  وإضغط على Xبعد توجيه اإلدخال، أدخل قيمة  .7

  وإذهب الى     جديدة مع عين المعدل واإلنحراف المعياري النموذجي، إضغط على           X لقيمة   Q(X)إلحتساب   .8

 .7الخطوة 

  .X ، I عند تقديم Q(X) إلحتساب  .9

 . على الشاشةXيتم عرض النتيجة  . وإضغط على Q(X)اإلدخال، أدخل قيمة  بعد توجيه  .10

  وإذهب الـى  جديدة مع عين المعدل واإلنحراف المعياري النموذجي، إضغط على  Q(X)لقيمة X  إلحتساب . 11

 .10الخطوة 

 :المتغيرات المستعملة

D ر المستعارالزائف للعملية التكاملية/المتغي. 

M ل التعدادة صفرمعدالسكاني، تساوي القيمة االولي . 

Q ية المتعلّقة بمساحة الزيل العليااالرجح. 

S االنحراف المعياري النموذجي لتعداد السكان. 

T  ــة ــر قيم ــاً لتمري ــستعمل وقتي ــر الم المتغيπ2S  ــامج  × ــى برن  ال
 .المعكوس/المقلوب

X الجهة ا لشمالية لمساحة الزيل العلياقيمة اإلدخال التي تحدد. 

 

 

 

 : 1مثال 
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تفسر هذا بما معناه أن هذا الـشخص هـو          .  من درجة الذكاء   "3σ"يخبرك صديقك العزيز بأن لدى لقائك االول نسبة         

أكثر ذكاء من التعداد السكاني بإستثناء االشخاص الذين لديهم أكثر من ثالثـة إنحرافـات معياريـة نموذجيـة فـوق                     

 .توسطالم/المعدل

يلة  عدد االشخاص الذين ينتمون الـى فـص         لقاء أول محتمل، فكم    10،000السكاني يحتوي على     إفترض بأنك تالحظ بأن التعداد    

"3σ" عرض ه       ؟ كقيمة أولية الصفر لـ        نحرافات المعيارية، إستعمل  ذه المسألة بحسب مصطلحات شروط اإل     وبما أنه قد تمM 

 .S لـ 1و 

: المفاتيح المستعملة
 )RPNطريقة (

 : الشرح :شاشة العرض

S إطالق الروتينة البادئة. 

 .Mقبول قيمة الصفر االولية لـ  

 .S االولية لـ 1قبول قيمة  

D 
value

 Xالبدء ببرنامج التوزيعات والسؤال عن 

 والبدء بإحتساب X لـ 3إدخال  
Q(X).ة التعداد السكاني عرض نسب

األذكى من أي شخص ضمن ثالثة 
. المتوسط/إنحرافات معيارية من المعدل

 
القيام بعملية الضرب الحسابية على تعداد

عرض عدد اللقـاءات االولـى. السكان
التقريبي ضمن التعداد السكاني المحلـي

 .الذين يوافقون المعايير

الحـظ بأنـه    . "2σ"بالغة من وقت الى آخر، تقرر معرفة كم هو نادر اللقاء ذات نسبة              وبما أن صديقك مشهور بالم     

 .يمكن إعادة إطالق البرنامج عبر الضغط ببساطة على 

: المفاتيح المستعملة
 )RPNطريقة (

 : الشرح :شاشة العرض

 .متابعة البرنامج 

 وإحتـساب2 المؤلفة من    Xإدخال قيمة    
Q(X). 

 
القيام بعملية الـضرب الحـسابية علـى
التعداد السكاني فيمـا يتعلّـق بالتقـدير

 .المصحح

 

 

 :2مثال
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. 15،3يشكّل اإلنحراف المعياري النموذجي ما نسبة       . 55متوسط تابع لمجموعة من اإلختبارات ما قيمته        /يسجل معدل 

    ة  . كّل وبطريقة مالئمة التوزيع   العياري يش /على إفتراض بأن المنحى السويل تلميذ مـا      /ما هي أرجحيإحتمال بأن يسج

وما  من التالميذ؟     بالمئة فقط  10 ؟ ما هي النتيجة التي من المتوقع أن يتخطاّها           90تم إختياره بشكل عشوائي نسبة أقلّها       

 هي النتيجة التي سيخفقوا عشرون بالمئة من التالميذ عن إنجازها ؟

: ستعملةالمفاتيح الم
 )RPNطريقة (

 : الشرح :شاشة العرض

S إطالق الروتينة البادئة. 

 .المتوسط/ للمعدل55تخزين  

ــزين  ــاري15،3تخ ــدار المعي  لإلنح
 .النموذجي

D 
value

.Xالبدء ببرنامج التوزيعات والسؤال عن 

 وإحتـسابXيخـص      فيمـا    90إدخال   
Q(X). 

 .90وبذلك سوف نتوقّع بأن واحد بالمئة فقط من التالميذ سيقومون بما هو أفضل من إحراز 

: المفاتيح المستعملة
 )RPNطريقة (

 : الشرح :شاشة العرض

I المعكوس/إطالق روتينة المقلوب. 

Q(X)ضـمن   )  بالمئة 10 (0.1تخزين   
 .Xب وإحتسا

 .المعكوس/ متابعة روتينة المقلوب 

 20 بالمئة ناقص 100 ( 0,8تخزين 

 .X وإحتساب Q(X) ضمن) بالمئة

 

عة اإلنحراف المعياري النموذجي للمعطيات المجم 

 ، x1  جي لنقـاط المعطيـات   اإلنحراف المعياري النموذ ،Sxy يشكّل اإلنحراف المعياري النموذجي للمعطيات المجمعة

x2... ،  xn،والتي تحدث عند تواترات ذات اعداد صحيحة  f1 ، f2...  ،fn.  

∑
∑ ∑

∑

−

−
=

1

2
2

)f(
f

)fx(
fx

S
i

i

ii
ii

xg

 

يسمح لك هذا البرنامج القيام بكّل من إدخال المعطيات، تصحيح قيود اإلدخال، وإحتساب كل من اإلنحراف المعيـاري                  

 .للمعطيات المجمعةالمتوسط المرجح /النموذجي والمعدل
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 :إدراج أسطر البرنامح

 أسطر البرنامج

 )ALGطريقة ( 

 الشرح

 .إطالق برنامج اإلنحراف المعياري النموذجي المجمع

 .)- 32 الى – 27من (تصفية سجالت االحصاءات 

 
 . Nتصفية العداد 

 Checksum and length: E5BC 13  :المجموع التدقيقي والطول

 .إدخال نقاط معطيات اإلحصاءات

 .Xتخزين نقاط المعطيات ضمن 

 .Fتخزين نقاط معطيات التواتر ضمن 

 .Nإدخال الزيادة لـ 

 
 . fiإستعادة نقاط معطيات التواتر 

 Checksum and length: 3387 19  : والطولالمجموع التدقيقي

 . عوامل الجمع/تراكم حواصل

 
 .- 27تخزين المرجع الخاص بالسجل 

 

∑تحديث  if 27 ضمن السجل -.  

iifx 
 
 

 .- 28تخزين المرجع الخاص بالسجل 

 

∑تحديث  iifx 28 ضمن السجل -.  

i
2
i fx 

 .- 30تخزين المرجع الخاص بالسجل 

 
 
 

∑تحديث  ii fx 2

  .- 30 ضمن السجل 
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  .N) أو تخفيض(زيادة 

 
 
 
 

 .عرض عدد المعطيات الثنائية الحالية على الشاشة

 .راء عملية اإلدخال التالية للمعطيات إلجIالعودة الى تعريف رقم السطر 

 Checksum and length: F6CB 84  :المجموع التدقيقي والطول

 . إحتساب إحصاءات المعطيات المجمعة

اإلنحراف المعياري النموذجي المجمع. 

 
 .شةعرض اإلنحراف المعياري النموذجي المجمع على الشا

 .المتوسط المرجح/المعدل

 
 .المتوسط المرجح على الشاشة/عرض المعدل

 .العودة للمزيد من النقاط

 Checksum and length: DAF2  24  :المجموع التدقيقي والطول

 يرة في قيد اإلدخالإلغاء عملية الخطأ األخ

 Nإدخال تخفيض لـ  

 
 إستعادة اإلدخال األخير لمعطيات التواتر

  الحسابيةfiتبديل عالمة 

 
 .عوامل الجمع/تصحيح العداد وحاصل/تعديل

 Checksum and length: 03F4 23  :المجموع التدقيقي والطول

 

 

 

 

 : المؤشرات المستعملة/المعينات

 ال يوجد
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 :تعليمات البرنامج

 .عند اإلنتهاء  إضغط على . قم بإدخال روتينات البرنامج .1

 . للبدء بإدخال معطيات جديدةSإضغط على  .2

 .وإضغط على ) نقطة معطيات (xiأدخل قيمة  .3
 .) التواتر (fiأدخل قيمة  .4
 . عدد النقاط التي تم إدخالهاVIEWing بعد معاينة إضغط على  .5

 . فيما يتعلّق بكل نقطة معطيات5 الى 3قم بتكرار الخطوات من  .6

، 4 فـي الخطـوة      بعد أن تكون قد ضغطت على       ) fi أو   xi(إذا إكتشفت بأنك إقترفت خطأ في إدخال المعطيات         

خـال المعطيـات    إلد3 ومن ثم عد الى الخطـوة        ، ومن ثم إضغط مجدداً على       Uإضغط على   

 .الصحيحة

 إلحتـساب وعـرض اإلنحـراف المعيـاري         Gعند إدخال آخر ثنائي معطيات، إضغط على         .7

 .النموذجي المجمع على الشاشة

 . لعرض المعدل المرجح للمعطيات المجمعة على الشاشةإضغط على  .8

 .3 وتابع من الخطوة إلضافة المزيد من نقاط المعطيات، إضغط على  .9

 : المتغيرات المستعملة. 2إبدأ من الخطوة . ألة جديدةللبدء بمس

X نقطة معطيات. 

F نقطة معطيات التواتر. 

N ادثنائي معطيات العد. 

S اإلنحراف المعياري النموذجي المجمع. 

M لح/المعدالمتوسط المرج. 

i         ر المرجع والمستعمل للتحديد الغير مباشر لسجالت اإلحصاءاتالمتغي
 . الصحيحة

 Σfiحاصل جمع  Register -27 السجل

 Σxifiحاصل جمع  Register -28السجل

 Σxi2fiحاصل جمع  Register -30السجل

 

 

 

 :مثال

بإدخال المعطيات التالية وإحتسب اإلنحراف المعياري النموذجي المجمع قم. 
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 6 5 4 3 2 1 المجموعة
xi 5 8 13 15 22 37 

fi 17 26 37 43 73 115 

 

: مفاتيح المستعملةال
 )RPNطريقة (

 : الشرح :شاشة العرض

S 
value

 . األولىxiالسؤال عن 

 
value

fi، والسؤال عـن     X في   5 تخزين  
 .األولى

عـرض العـداد ،F في 17تخزين  
 .على الشاشة

 . الثانيةxiالسؤال عن  

 .ثانية  الfiالسؤال عن  

 .عرض العداد على الشاشة 

 . الثالثةxiالسؤال عن  

 .  الثالثةfiالسؤال عن  

 .عرض العداد على الشاشة 

 :Uقم بإلغاء الخطأ عبر تنفيذ الروتينة  . x3 فيما يخص 13 بدل من 14لقد إقترفت خطأ عبر إدخال 

U حذف المعطيات الخاطئة 

  الثالثة الجديدةxiالسؤال عن  

   الثالثة الجديدةfiالسؤال عن  

 عرض العداد على الشاشة 

  الرابعةxiالسؤال عن  

   الرابعةfiالسؤال عن  

 لى الشاشةعرض العداد ع 

  الخامسةxiالسؤال عن  

   الخامسةfiالسؤال عن  

 عرض العداد على الشاشة 
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  السادسةxiالسؤال عن  

   السادسةfiالسؤال عن  

 عرض العداد على الشاشة 

G  حتساب وعـرض اإلنحـرافيقوم بإ
)sx(المعياري النمـوذجي المجمـع      

 .التابع لست نقاط معطيات

ــرض  ــساب وعـ ــوم بإحتـ يقـ

 ).x(المتوسط المرجح /المعدل

 .VIEWتصفية /محو 
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17 

 برامج ومعادالت رياضية مختلفة 

ة للنقودالقيمة الوقتي 

، يمكنك إيجاد الحّل فيما يتعلّق بالقيمة (TVM)" معادلة القيمة الوقتية للنقود"عبر تقديم أي من القيم األربعة ضمن 

إن هذه المعادلة مفيدة في أنواع عديدة من التطبيقات المالية مثال قروض المستهلك والسكن كما وحسابات . الخامسة

 .التوفير

 

 : هيTVMمعادلة 

01001
100

10011
=+++⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +− −
−

B))I((F
I

)I(P N
N

 

  Balance  الرصيد

  Payments  الدفعات

 Future Value ً القيمة المستحقة آجال

Balance, B

Future Value, F

Payments, P

N_1
N

1 2 3

 

 

اإلتّجاه التابع للتدفّق ) F ، والقيمة المستحقّة آجالً P ، الدفعة Bالرصيد (النقدية /تماثل العالمات الحسابية للقيم المالية

الحظ بأنه يمكن . تدفعه هو سلبي المنحى/المال الذي تحصل عليه هو إيجابي المنحى بينما المال الذي تسددهف. المالي

ينظر كل من المقرض والمقترض الى المسألة عينها إنما بعالمات حسابية . معاينة أي مسألة من خالل وجهتي نظر

 .عكسية

 

 

 

 :إدخال معادلة الرياضيات
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 :قم بإدخال هذه المعادلة

 

 المفاتيح المستعملة

 )RPNطريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

    
او المعدلة الحالية

طريقة معادلة /إختيار نمط
 الرياضيات

P  _ البدء بإدخال معادلة
 الرياضيات

 4    
4  

I  

Õ   

 NÕ _ 

 I  F
 

_ 

4  I  

 Õ _ 

 N _ 

 B _ 

 إنهاء المعادلة   

  (hold) المجموع التدقيقي والطول 

 

 :مالحظات

  الصفر لما فيه تفادي الخطأ I بأن ال تساوي TVMتتطلّب معادلة    إذا كنت تقوم بإيجاد الحّل لـ  .  

I ولست متأكد من قيمتها الحالية، إضغط على I قبل البدء بعملية إحتساب SOLVE  

)I.( 

 

ة التي يتمر الذي تقوم بإيجاد الحّل لهتعتمد التراتبيبموجبها الطلب منك إدخال القيم على المتغي . 

 

 

 

 :SOLVE تعليمات 
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 ، إضغط على I حسابية لك هي إيجاد الحّل للفائدة، TVMإذا كانت أول عملية  .1 I. 
 لإلنتقال ضمن قائمة معادلة الرياضيات حتى Ø أو  ×وإذا دعت الحاجة، إضغط على . إضغط على  .2

  .TVM الى معادلة تصل

 :قم بإحدى العمليات الخمس التالية .3

 . لما فيه إحتساب عدد الفترات المركبةNإضغط على . أ

 . على لما فيه إحتساب الفائدة الدوريةIإضغط . ب

  12 ، إضغط على i هي معدل الفائدة الشهرية Iاألقساط الشهرية، فإن النتيجة التابعة لـ /فيما يتعلّق بالدفعات

 .لمعاينة معدل الفائدة السنوية

 . لما فيه إحتساب الرصيد األولي لكل من القرض أو حساب التوفيرBإضغط على . ج

 .األقساط الدورية/ لما فيه إحتساب الدفعاتPإضغط على . د

 . لما فيه إحتساب القيمة المستحقّة آجالً أو رصيد القرضFإضغط على . هـ

4. توجيه اإلدخالقم بإدخال قيم المتغي بعد كل قيمةإضغط على . السؤال عنها/رات األربعة المعروفة كلما يتم . 

 . األخيرة، يتم إحتساب قيمة المتغير المجهول وعرضه على الشاشةعندما تضغط على  .5

 .2طوة لما فيه إحتساب متغير جديد، أو إعادة إحتساب المتغير عينه عبر إستعمال معطيات مختلفة، عد الى الخ .6

 

 .  بفعالية ضمن هذا التطبيق وذلك بدون تخمينات أوليةSOLVEيعمل 

 :المتغيرات المستعملة

N ةعدد الفترات المركب 

I ل الفائدة الدورية على شكل نسبة مئويةعلى سبيل المثال، إذا كان (. معد
قسط في السنة، يكون / دفعة12وهناك % 15معدل الفائدة السنوية يساوي

 .i ،15÷12=1.25%الفائدة الدوري معدل 

B لي للقرض أو لحساب التوفيرالرصيد األو. 

P الدوري/الدفعة القسط. 

F القيمةالمستحقه آجالً لحساب التوفير أو لرصيد القرض. 

 

 

 

 

 :مثال
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مركبة % 10،5وبفائدة سنوية )  شهرا36ً( تقوم بعملية تمويل لشراء سيارة بواسطة قرض على ثالث سنوات .1القسم 

 .$1،500دفعتك المبدئية هي . شهرياً

 

B = 7,250 _ 1,500

I = 10.5% per year
   N = 36 months

F = 0

P = ? 

Year =السنة.  months =أشهر. 

 

 المفاتيح المستعملة

 )RPNطريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

8  (  FIXإختيار تصميم شكل العرض  (
2 . 

(Ø as needed ) عادلةعرض القسم الشمالي لم
TVM. 

P طلب /السؤال عنI. 

  
تحويل معدل الفائدة السنوية
التابعة لك الى ما يقابلها بمعدل

 .شهري

 السؤالI ضمن 0،88تخزين  
 .Nطلب /عن

 السؤال،N في 36تخزين  
 .Fطلب /عن

 

 

 

 

 

 

.Fي تخزين قيمة الصفر ف 
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 .Bطلب /السؤال عن

 
، بداية رصيدBإحتساب 

 .القرض

، إحتسابB في 5750تخزين  
 .Pالقسط الشهري /الدفعة

 

بداية (إن المال المستلم من قبل المقترض . ناحية المقترض/النتيجة سلبية بما أنه تم إعتبار القرض من وجهة نظر

 .المدفوع هو سلبي المنحى/هو إيجابي المنحى، بينما المال المسدد) دالرصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟$ 10 ما هو معدل الفائدة الذي من شأنه تخفيض الدفعة الشهرية بنسبة .2القسم 
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 المفاتيح المستعملة

 )RPNطريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

عرض القسم الشمالي من معادلة  
TVM. 

I  إختيارI .طلب /السؤال عنP. 

القسط على موضعين/تدوير الدفعة  
 .عشريين

 .القسط الجديد/إحتساب الدفعة 

السؤال. P في 176،89 -تخزين   
 .Nطلب /عن

طلب/السؤال عن. N ضمن 36إبقاء  
F. 

طلب/السؤال عن. F ضمن 0اء إبق 
B. 

 إحتساب معدل.B ضمن 5750إبقاء  
 .الفائدة الشهرية

 إحتساب معدل الفائدة السنوية 

 

فما هو الرصيد الذي ما تزال . ، إفترض بأنك ستبيع السيارة بعد سنتين%)6،75( عبر إستعمال معدل الفائدة المحتسب .3القسم 

  به ؟ بعبارة أخرى، ما هو الرصيد المستحقّ آجالً بعد سنتين ؟تدين

 

 ، ال يساوي قيمة الصفر، لذلك لن تحصل على خطأ 2 من القسم Iالحظ بأن معدل الفائدة   عندما تقوم  

 . الجديدةIبإحتساب 

 

 المفاتيح المستعملة

 )RPNطريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

لقسم الشمالي من معادلة عرض ا 
TVM. 

F  إختيارFطلب /، السؤال عنP. 

 

 



 

 7 -17 برامج ومعادالت رياضية مختلفة

طلب/، السؤال عنPاإلبقاء على  
I. 

 ، السؤالI في 0.56اإلبقاء على  
 .Nطلب /عن

 السؤال.N في 24تخزين  
 .B  طلب/عن

 ،B في 5750اإلبقاء على  
 الرصيد المستحق،Fإحتساب 

مجدداً، فإن العالمة الحسابية. آجالً
هي سلبية المنحى وتشير بأنه

دفع هذا/يتوجب عليك تسديد
 . المبلغ

8

( )  
 FIXضبط تصميم العرض /تحديد

 . على الشاشة4

 

 عملية إنتاج األعداد األصلية

غير قابل للقسمة بأي أعداد (في حال كان العدد أصلي . 3ي المنحى أكبر من يقبل هذا البرنامج بأي عدد صحيح إيجاب

وإذا لم يكن قيد اإلدخال عدداً أصلياً، يقدم . ، يقوم البرنامج عندها بإعطاء قيمة اإلدخال)1صحيحة ما عدا نفسه والعدد 

 .البرنامج عندها العدد األصلي األول واألكبر من قيد اإلدخال

إذا لم يكن العدد أصلياً، يقوم . نامج األعداد الغير أصلية عبر تجربة كل العوامل الممكنة وبشكل مكثّفيميز هذا البر

. ومن ثم يقوم باإلختبار ليتحقق ما إذا وجد عدد إلصلي ما) لما فيه التأكّد بإن القيمة ما تزال مفردة (2البرنامج بإضافة 

 .تستمر هذه العملية لحين إيجاد عدداً أصلياً
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LBL Y

VIEW Prime

LBL Z

P + 2   x→

LBL P

x   P
3   D

→
→

LBL X

x = 0?
yes

no

Start

no

yes

Note: x is the 
          value in the
          X-register.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هي xإن : مالحظة
القيمة الموجودة في 

 .Xالسجل 

 اإلنطالق
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 : البرنامجإدراج أسطر

طريقة (أسطر البرنامج 
ALG( 

 الشرح

 . على الشاشةPتقوم هذه الروتينة بعرض العدد األصلي 

 
 Checksum and length: 2CC5  6  :المجموع التدقيقي والطول

 .P على 2ه الروتينة بإضافة تقوم هذ

 
 Checksum and length: EFB2 9  :المجموع التدقيقي والطول

 .Pتقوم هذه الروتينة بتخزين قيمة اإلدخال لـ 

 
 
 
 

 .إختبار لعملية إدخال عدد مثنّى

 . في حال كان العدد مثنّىPزيادة 

 
 .D ضمن المقسوم عليه 3تخزين 

 Checksum and length: EA89 47 :المجموع التدقيقي والطول

 . للتحققّ ما إذا كان عدداً أصلياPًتقوم هذه الروتينة بإختبار 

 .D ÷ Pإيجاد القسم الكسري من 

ليس عدداً (بقايا حسابية من قيمة الصفر /بار لوجود مخلفّاتإخت
 )أصلياً

 .إذا لم يكن العدد أصلياً تجربة اإلمكانية التالية

 
 
 

 اإلختبار للتحقق ما إذا قد تم تجربة كل العوامل الممكنة<

بة كل العوامل الممكنة، يتفرع الى الروتينة الخاصة إذا تم تجر
 بالعرض على الشاشة

 
القيام بعملية التفرع للتحقق من إمكانية وجود عدد أصلي مع 

 .عامل جديد

 Checksum and length: C6B5 53   :المجموع التدقيقي والطول
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 :المؤشرات المستعملة/المعينات

 . يوجدال

 :تعليمات البرنامج

 . عند اإلنتهاءقم بإدخال روتينات البرنامج، إضغط على  .1

 .3قم بإدخال عدد صحيح إيجابي المنحى أكبر من  .2

 . على الشاشةP إلطالق البرنامج، يتم عرض العدد األصلي Pإضغط على  .3

 .لمعاينة العدد األصلي التالي، إضغط على  .4
 

 :المتغيرات المستعملة

P قيمة األصلية والقيم األصلية المحتملةال. 
D  المقسوم عليه والمستعمل إلختبار قيمةPالحالية . 

 

 :مالحظات

 .3ال يتم القيام بأي إختبار لما فيه التأكد من أن قيد اإلدخال هو أكبر من 

 :مثال

   ؟ وما هو العدد األصلي التالي ؟789ما هو العدد األصلي األول بعد 

 مستعملةالمفاتيح ال

 )ALGطريقة (

 :الشرح :شاشة العرض

P 
 إحتساب العدد األصلي التالي بعد

789. 

 إحتساب العدد األصلي التالي بعد 
797. 
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 حسابية بالتعارض ضمن المتّجهاتعملية الضرب ال

 . عملية الضرب الحسابية بالتعارضإليك مثاالً يظهر كيف يتم إستعمال دالة البرنامج إلحتساب

 :عملية الضرب الحسابية بالتعارض

v1 × v2 = (YW – ZV )i + (ZU – XW)j + (XV – YU)k 

 حيث 

v1 = X i + Y j + Z k 

 و 

v2=U i + V j + W k 

 

 أسطر البرنامج
 )RPNطريقة  (

 الشرح

لعرض تحديد بداية الروتينة الخاصة بكل من إدخال التعامد وا
 على الشاشة

  على الشاشةXعرض وقبول قيد إدخال 

 على الشاشة Y  عرض وقبول قيد إدخال

 على الشاشة Zعرض وقبول قيد إدخال 

  إلدخال المتّجهاتR001العودة الى 

 Checksum and length: D82E 15  :المجموع التدقيقي والطول

 .تحديد بداية الروتينة الخاصة بإدخال المتجهات

 W و U ،V الى Z و X ،Yنسخ القيم الموجودة ضمن كل من 

 .على التوالي

 
 
 
 
 

 .إلدخال المتجهات  R001الذهاب الى 

 Checksum and length: B6AF 24  :المجموع التدقيقي والطول
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 أسطر البرنامج
 )RPNطريقة  (

 الشرح

تحديد بداية الروتينة الخاصة بعملية الضرب الحسابية   
 .بالتعارض

   
   

  
  

  . Xمكون /ر والذي يشكل عنص(YW – ZV)إحتساب 

  
  
  
  
  

 . Yمكون /والذي يشكل عنصر) ZU – WX( إحتساب 

  
  
  
  
  
  
 . Zون مك/ والذي يشكل عنصر(XV – YU) إحتساب  

 
  .Xمكون /تخزين عنصر 

 
 .Yمكون /تخزين عنصر 

 .إلدخال المتجهات  R001الذهاب الى  
 Checksum and length: 838D 72  :المجموع التدقيقي والطول

 :مثال

 v2=i-2j+3k  و  v1=2i+5j+4kن، إحتسب عملية الضرب الحسابية بالتعارض للمتجهي
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 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

R  إطالق الروتينة الخاصة بإدخال قيمة
 .المتّجه

 .xمكون /عنصرل  v2إدخال 

z إدخالv2  ن /عنصرلمكوy. 

 .zمكون /عنصرل  v2إدخال  

E إطالق روتينةE   والخاصة لتبادلv2  
 .W، وU،Vضمن متغيرات 

 .xمكون /عنصرل  v1إدخال 

 .yمكون /عنصرل  v1إدخال 

 .zمكون /عنصرل  v1إدخال 

Cق روتينةإطالC    إلحتساب
 والخاص بعملية xمكون /عنصر

 .الضرب الحسابية بالتعارض

 والخاص yمكون /إحتساب عنصر
 .بعملية الضرب الحسابية بالتعارض

 والخاص zمكون /إحتساب عنصر
 .بعملية الضرب الحسابية بالتعارض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

  3القسم 

 حق والمراجعالمال
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A 
 المساعدة، البطاريات، والخدمة 

 

 دعم اآللة الحاسبة

. بإمكانك الحصول على أجوبة ألسئلتك فيما يخص إستعمال اآللة  الحاسبة من القسم الخاص بنا لدعم اآللـة  الحاسـبة              

األجوبـة علـى    "نتجاتنا، لذا زودنا القسم التالي      أظهرت خبرتنا بأن العديد من زبائننا لديهم أسئلة متشابهة فيما يخص م           

وفي حال لم تجد جواب ما إلستفسارك، إتصل بالقسم الخاص بدعم اآللة الحاسبة والمدرج علـى                ".  عامة/ أسئلة شائعة 

 ..Error! Bookmark not definedالصفحة 

  عامة/ جوبة على أسئلة شائعةاأل

 ما إذا كانت اآللة  تعمل بشكل جيد؟ أن أقرر لي كيف : س

 .  التي تشرح عملية الفحص واالختبار الذاتيA‐5راجع الصفحة : ج

 عادة النقاط؟ ست أقوم بإكيف. فواصل بدل عن النقاط لألماكن العشريةتحتوي أعدادي على : س

) 85الدالة /إستعمل الوظيفة: ج   . )23-1صفحة  ((

 ؟  العرضشاشةعدد األماكن العشرية على كيف أقوم بتبديل : س

  إستعمل الئحة الخيارات :ج  ).21-1صفحة  (8

 أقسام منها؟ /أجزاء الذاكرة أو كاملتصفية /كيف أقوم بمحو: س

العـدد   (x  كل من  تصفية/بمحو  على الشاشة، مما يسمح لك        CLEAR بعرض الئحة الخيارات      يقوم   :ج

ل معطيات اإلحصاءات، كـل مـستويات المكـدس وجميـع      كامل الذاكرة، كيرات المباشرة، ، كامل المتغ  )Xالموجود في السجل    

 .المتغيرات الغير مباشرة

 

 

 

 

 

 

 



 

  A- 2الدعم، البطاريات، والخدمة  

 . ؟)2.51E‐13مثالً (في عدد ما " E"ماذا يعني وجود : س

  .)2.51x10‐13 أي(الدليل للعدد عشرة /األس: ج

  : ة على الشاشقامت اآللة  الحاسبة بعرض الرسالة التالية: س   علي أن أفعل؟ ماذا.  

 ).Bراجع الملحق . (تصفية أجزاء من الذاكرة قبل متابعة العملية/يتوجب عليك محو :ج

 عدد ما صغير جداً بدل عن قيمـة         π radians التابع  لـ     )مماس الزاوية /َأو ظل  ( الزاوية جيبلماذا تعرض عملية إحتساب      :س

 الصفر؟

 . رقما12ً بواسطة دقّة اآللة الحاسبة المؤلفة من  تماماπًل تمثي/ال يمكن تقديم: ج

 ؟ الدوال المثلثيةل ما أستعم عندغير صحيحة/لماذا أحصل على أجوبة خاطئة: س

 . أو ، ، 9الصحيح  /اإلطار الزاوي المالئم/ الحاسبة تستعمل الطريقةد من أنتأكّعليك أن ت: ج

 اشة العرض؟ ماذا يعني مؤشر ما على ش:س

 .1في الفصل " المؤشرات"راجع .  يشير الى وضع ما متعلّق بحالة اآللة الحاسبة:ج

  يتم عرض األعداد على شكل كسور، كيف أحصل على األعداد العشرية؟:س

 .  إضغط على :ج

  

 القيود البيئية/ الحدود

 : التالية للحرارة والرطوبةلما فيه االبقاء على منتج يمكن اإلعتماد عليه، يرجى مراعاة القيود 

 ). درجة فاهرنهايت113º الى 32º( درجة مئوية 45º الى 0ºمن : درجة الحرارة العاملة 

 149º الـى    4º‐( درجة مئوية فوق الصفر      65º درجة مئوية تحت الصفر ولغاية       20º‐من  : درجة حرارة التخزين   

 ).درجة فاهرنهايت

 104º( مئوية  40º  رطوبة  نسبية  عند  درجة  حرارة %90:   رطوبة كل من التشغيل والتخزيننسبة 

 .كحد أقصى) فهرنهايت
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 تبديل البطاريات

 .  فولت ذات شكل مستدير3تتم تغذية اآللة  الحاسبة بواسطة بطاريتين ليثيوم 

 فـي حـال   . ،)(يتوجب عليك عندها تبديل البطاريات بأسرع وقت ممكن عند ظهور مؤشر إنخفاض البطارية              

 وعند  .ظهور مؤشر إنخفاض البطارية وتصبح عندها شاشة العرض معتمة او باهتة، فمن الممكن ان تخسر المعلومات               

 . على شاشة العرض  تظهر الرسالة خسارة المعطيات،

كن جاهزاً في   لي. (حالما يتم نزع البطاريات، عليك بتبديلهم خالل دقيقتين وذلك للحؤول دون خسارة المعطيات المخزنة             

 .)متناول اليد بطاريتين جديديتين وذلك قبل فتح حجيرة  البطاريات

 :لما فيه تركيب البطاريات

 إحمل البطاريات فقـط     –تجنّب لمس أقطاب البطارية     . ليكن في متناول اليد بطاريتين جديديتين من النوع المستدير        . 1

 . من أطرافها

 مجدداً وذلك حتـى إتمـام       )(ال تقم بالضغط على     ). أنها ليست قيد التشغيل   اي  ( تأكد من ايقاف اآللة  الحاسبة       . 2

إن عملية تبديل البطاريات عندما تكون اآللة الحاسبة في وضعية التشغيل من شـأنه      . كامل إجراءات تبديل البطاريات   

 .ازالة محتوى الذاكرة المستمرة/محو

 .غطاء البطارياتإقلب اآللة الحاسبة على وجهها اآلخر وقم بإزاحة . 3

 

 . تأكّد من نزع وتركيب البطاريات في الوقت عينه .ال تقم قط بنزع البطاريتين القديمتين لتجنّب خسارة الذاكرة،. 4

 

 

 

 

 

 



 

  A- 4الدعم، البطاريات، والخدمة  

 تحذير   

 

يمكن ان تنفجـر. ال تقم بتشويه البطاريات، ثقبها او رميها في النار        

 .مطلقة مواد كيميائية مضرةالبطاريات وتتناثر 

 

متجهة نحـو   (+)   وتأكد من أن عالمة االيجاب        CR2032قم بتركيب البطارية الجديدة من النوع بطاريتين ليثيوم         . 5

 . الخارج

 

الموجودة (+)  ، تأكّد من أن عالمة االيجاب        5 الى   4قم بنزع وتركيب البطاية األخرى كما ورد في الخطوات من           . 6

 . ارية متجهة نحو الخارجعلى كل بط

 .أعد غطاء حجيرة البطاريات الى ما كان عليه. 7

  .إضغط على . 8

 إختبار عملية تشغيل اآللة الحاسبة

إختبر الحاسبة بعد كل خطوة للتأكّد من أنه        . إستعمل اإلرشادات التالية لتقرر ما اذا كانت اآللة الحاسبة تعمل بشكل جيد           

 ..Error! Bookmark not defined في حال كانت حاسبتك بحاجة للصيانة، راجع الصفحة. هاتم إستعادة عملية تشغيل

أو أنها ال  تستجيب عندما تقـوم بالـضغط علـى            ) 4-1الخطوات  (تستجيب اآللة  الحاسبة عند التشغيل       /ال تعمل  

 ):  3-1(المفاتيح الخطوات 

قد يلزم  .  وإضغط على    إضغط بإستمرار على المفتاح     . بة الى وضعها األصلي   حاول اعادة اآللة الحاس   . 1

 .إعادة الضغط على مفاتيح اإلعادة الى الوضع األصلي هذه عدة مرات

تـتم  .  6 و   ومن ثم إضغط على كال المفتاحين إضغط بإستمرار على المفتاح . حذف الذاكرة/قم بمحو.2

على الشاشة عنـدما تحريـر المفـاتيح      كرة وتعرض الرسالة تصفية الذا/عندها عملية محو

 .الثالثة
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وإضغط بشكل طفيف بواسطة قطعة نقدية معدنية مستديرة على         ") تبديل البطاريات "راجع  (إنزع البطاريات   . 

 يجـب أن تعـرض علـى الـشاشة     . إستبدل البطاريات وقم بتشغيل الحاسـبة . أقطاب البطارتين

. 

في حال إستمرت اآللة الحاسبة بعدم اإلستجابة لعملية الضغط على المفاتيح، إستعمل آداة حديدية رفيعـة لمـا فيـه                    .3

 .تبقى عادة المعطيات المخزنة على حالها. RESETالضغط على الثقب 

 RESETالثقب         

 

 .اجة للصيانةوفي حال لم تُجد نفعاً هذه الخطوات، تكون عندها اآللة الحاسبة بح

 :  في حال كانت اآللة الحاسبة تستجيب لعملية الضغط على المفاتيح، إنما تشك بأنها ال تعمل بشكل جيد 

وفي حال أخفقت اآللة الحاسبة في اإلختبار الـذاتي، فهـي بحاجـة           ). سيرد شرحه الحقاً  (قم بعملية الفحص الذاتي     . 1

 . للصيانة

إلختبار الذاتي، فمن المحتمل بأنك قمت بإقتراف خطأ ما فيما يخص تشغيل اآللـة              في حال تجاوزت اآللة الحاسبة ا     . 2

 . A‐1،  الصفحة "تقليدية/ أجوبة على أسئلة شائعة" حاول إعادة قراءة أقسام من الدليل وراجع  . الحاسبة

  ..Error! Bookmark not defined والمدرج على الصفحة اتصل بقسم دعم اآللة الحاسبة. 3

 

 ختبار الذاتي اإل

 بعملية الفحـص لإلختبـار      قماذا كان ممكناً تشغيل شاشة العرض، انما قد يبدو بأن اآللة الحاسبة ال تعمل بشكل جيد،                 

 . الذاتي التالية

 : لما فيه إطالق عملية الفحص الذاتي

 .في الوقت عينه  وعلى المفتاح  اضغط بشكل متواصل على  -1

بعد أن تضغط علـى     . إضغط على أي مفتاح ثماني مرات والحظ األشكال المتعددة التي يتم عرضها على الشاشة              -2

ومن ثـم    ©الطبع  /المفتاح لثماني مرات، تعرض الحاسبة الرسالة الخاصة بحقوق النشر        

  . الرسالة 
 

 



 

  A- 6الدعم، البطاريات، والخدمة  

 :إضغط على المفاتيح بحسب التسلسل التالي -3
→ → →9  →×  →Ö  →Õ  → → → →6 

→Ø→ → →   →   →   → → → → →4→ → →  
→   → → → → →   →   →   → → → → → →   →   →  

→ →    

على الشاشة  إذا قمت بالضغط على المفاتيح بحسب التسلسل الصحيح وهي تعمل بشكل جيد، تعرض الحاسبة  

 ).عبر إستعمال القاعدة الستّ عشريةتقوم الحاسبة بتعداد المفاتيح . (يتبعها عدد مؤلف من رقمين

إذا قمت بالضغط على مفتاح ما خارج الترتيب المذكور، أو في حال لم يكن يعمل مفتاح ما بشكل جيد، من  

 ).راجع الخطوة (شأن الضغط على المفتاح التالي تقديم رسالة عن إخفاق العملية 

 :يجتينمن شأن عملية اإلختبار الذاتي تقديم إحدى  هذه النت. 

 .إذهب الى الخطوة .  في حال تجاوزت عملية اإلختبار الذاتيعرض الحاسبة على الشاشة ت 

 يتبعها عدد مؤلف من رقم واحد في حال أخفقت الحاسبة في اإلختبار تعرض الحاسبة على الشاشة  

لترتيب، أعد الحاسبة الى إذا حصلت على هذه النتيجة النك قمت بالضغط على مفتاح ما خارج ا. الذاتي

. وأعد عملية اإلختبار الذاتي مجدداً)  وعلى إضغط بإستمرار على المفتاح  (Resetوضعها األصلي 

راجع (قمت بالضغط على المفاتيح بحسب الترتيب إنما أخفقت الحاسبة مجدداً، تكون بحاجة للصيانة   إذا أما 

 !Error الصفحة Bookmark  not  defined. .(توضيح عن عملية اإلخفاق مع الحاسبة عنما تقوم بشحنها /أرفق رسالة

 .للصيانة

إضغط بإستمرار على  (Resetأعد الحاسبة الى وضعها األصلي لما فيه الخروج من عملية اإلختبار الذاتي، . 5

 ) وعلى المفتاح 

بإمكانك إيقاف . تية تلقائية والمستعملة في المصنع إطالق عملية إختبار ذا9 و  من شأن الضغط على 

 .عملية اإلختبار من المصنع هذه عبر الضغط على أي مفتاح
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 الكفالة

 . شهرا12ً:  ، فترة الكفالةHP 35sاآللة الحاسبة 

أي  وملحقاتها وأدواتها ستكون خالية من HP، انت المستخدم النهائي، الزبون أن أجهزة HPتضمن لك  .1

 HPفي حال إستلمت . شوائب من حيث المواد والعمل أو التصنيع بعد تاريخ الشراء، وللمدة المحددة أعاله

، وبناء لما تستنسبه، إما بتصليح HPتبليغاً حول هذه الشوائب خالل فترة سريان الكفالة، سوف تقوم، أي 

 . إما جديدة أوكأنها جديدةوالمنتوجات البديلة قد تكون. المنتوجات الشائبة أو بإستبدالها

  لن يعجز عن تنفيذ تعلمياتها الخاصة بالبرمجة، بعد تاريخ الشراء، HP لك أن برنامج المعلوماتية HPتضمن  .2

وللمدة المحددة أعاله، بسبب شوائب األدوات أو المواد أو التصنيع عندما يتم تركيبها وإستعمالها بالشكل 

، بإستبدال HP حول هذه الشوائب وخالل فترة سريان الكفالة، تقوم، أي  تبليغاHPًفي حال تلقت . الصحيح

 .البرنامج الذي ال ينفّذ تعليماتها الخاصة بالبرمجة بسبب تلك الشوائب/الوسيلة المعلوماتية

في حال لم .  سيكون بشكٍل مستمر ومن دون انقطاع أو خالياً من الخطأHP أن عمل منتوجات HPال تضمن  .3

ضمن مهلة زمنية معقولة من تصحيح أو إستبدال أي منتج والعودة به الى حالة تتالءم والكفالة، ، HPتستطع 

يحق لك إسترداد سعر الشراء، ما إن تقوم برد المنتج، على أن يتم ذلك على وجه السرعة مرفقاً بةثيقة إثبات 

 .لعملية الشراء

دل القطع الجديدة من حيث األداء أو قل أنها قد  على قطع ُأعيد تصنيعها وهي تعاHPقد تشتمل منتوجات  .4

 .تكون موضوع إستعمال عرضي

) ب(سوء الصيانة أو سوء إستعمال اآللة أو سوء التقويم، ) أ: (ال تسري الكفالة على الشوائب الناتجة عن .5

ا أو القيام بتعديالت غير مسموح به) ج(، HPإستعمال قطع أو مواد أو برامج أو منتوجات غير صادرة عن 

تشغيل المنتوجات خارج نطاق المواصفات المنشورة بخصوصها، أو ) د(اإلقدام على سوء إستعمال اآللة، 

 .إعداد موقع العمل أو صيانته بطريقة غير مناسبة) هـ(
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إلطار وضمن ا.  أي كفالة صريحة أخرى أو ال تُقدم أي مستند آخر خطياً كان أم شفهياHPًال تُقدم او تعرض  .6

الذي يسمح به القانون المحلي فإن أي كفالة ضمنية أو أي تصريح ضمني حول قابلية تداول المنتوجات في 

األسواق، والنوعية المرضية أو مالءمتها تجاه أو بخصوص أي غرض معين، مجموعة من المسائل تقتصر 

بلدان أو المحافظات بوضع حدود لمدة ال تسمح بعض الدول وال. على مدة الكفالة الصريحة الواردة أعاله فقط

تمنحك الكفالة الحالية حقوقاً . الكفالة الضمنية، لذلك فإن التقييد أو اإلستثناء الوارد أعاله، قد ال يسري عليك

قانونية معينة وقد تتمتّع أيضاً بحقوق أخرى تتغير من بلد الى آخر، من دولة الى أخرى أو من والية الى 

 .أخرى

إطار ما يسمح به القانون المحلي، تكون التسويات الواردة في كشف الكفالة الحالي، ما تتمتّع به ضمن  .7

 Hewlettوباستثناء ما ورد أعاله، ال تكون شركة هيوليت باكارد . حصرياً من تسويات دون غيرها

Packardأو موردوها، في أي حاٍل من األحوال، مسؤولة عن خسارة البيانات أو عن خسارت  ها بطريقة

، أو غيرها من األضرار وإن جاءت )بما فيها ذلك الربح الفائت أو البيانات(مباشرة، خاصة، عرضية، الحقة 

 ال تسمح بعض البلدان والدول أو .باإلستناد الى عقد ما، األذى المقصود أو غير المقصود أو ما إليه

 .و العرضية، لذلك قد ال يسري الحصر أعاله عليكالواليات باستثناء أو حصر األضرار التابعة أ/المحافظات

 وخدماتها فوارد نصها في تصاريح الكفالة الصريحة التي تُرفق بتلك HPأما الكفاالت الوحيدة بشأن منتوجات  .8

 مسؤولة عن أي أخطاء فنية أو خاصة بأخطاء التحرير أو اإلغفاالت HPال تكون . المنتوجات والخدمات

 .الواردة في متنه

 ال تؤدي أحكام الكفالة الواردة في هذا التصريح، :نسبة الى صفقات المستهلك في أوستراليا ونيوزيلندهبال

باستثناء ضمن اإلطار الذي يسمح به القانون، الى إستثناء، تقييد أو تعديل إنما تأتي لتكمل الحقوق القانونية 

 .اإلجبارية السارية على بيع هذا المنتج لك

 

 ائندعم الزب/خدمة

APأرقام الهاتف :البلد 
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 5211-9841-03 او 664-551-1300 استراليا 

 68002397-010 الصين 

 2563-2805 هونغ كونغ 

 6682 6100 65+ اندونيسيا 

 2563-2805 852+ اليابان 

  6682 6100 65+ ماليزيا 

 2700-574-09 نيو زيلندا 

 6682 6100 65+ الفليبين 

 6682 6100 سنغافورة 

 2700-561-2 كوريا الجنوبية 

 2563-2805 852+ تايوان 

 6682 6100 65+ تايالند 

 6682 6100 65+ الفيتنام 

 

EMEAأرقام الهاتف :البلد 

 1203 277 360 01 النمسا 

 86 00 620 02 بلجيكا 

 85 00 620 02 بلجيكا 

 612 335 296 جمهورية تشيكيا 

 44 28 33 82 الدانمارك 

 0281 8171 09 لندافن 

 9006 4993 01 فرنسا 

 7103 9530 069 المانيا 

 6421 969 210 اليونان 

 5301 654 020 هولندا 

 0356 605 01 ايرلندا 

 782 19 754 02 ايطاليا 

 2146 2730 اللكسمبورغ 

 23500027 النروج 

 0093 318 021 البرتغال 

 3050 228 495 روسيا 

 0800980410 يةافريقيا الجنوب 

 913753382 اسبانيا 

 2065 5199 08 السويد 

(الفرنسية) 8780 827 022 سويسرا 

(االلمانية) 5358 439 01 سويسرا 

(االيطالية) 5308 567 022 سويسرا 

 0161 458 0207 المملكة المتحدة 
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LA أرقام الهاتف البلد 

 2884-711-800-1 أنغيال 

 2884-711-800-1 أنتيغا 

 5000-555 -800-0 االرجنتين 

 2884-711-800 ♦ 8000-800 أروبا 

 2884-711-800-1 باهاماس 

 2884-711-800-1 باربادوس 

 2884-711-800-1 بارمودا 

 193-100-800 بوليفيا 

 7751-709-800-0 البرازيل 

 2884-711-800-1 بريتش فيرجن آيالند 

 2884-711-800-1 جزر الكايمان 

 2884-711-800 + 2881-872-800-001 كوراساو 

 999-360-800 التشيلي 

 
 HP -51-8000-01) 8368-4746-51-8000-01 كولومبيا

INVENT) 

 0524-011-800-0 كوستاريكا 

 2884-711-800-1 الدومينيك 

 2884-711-800-1 جمهورية الدومينكان 

 

 (Andinatel) 2884-711-800 ♦ 119-999-1 االكوادور
1-800-225-528 ♦ 800-711-2884 

(Pacifitel) 

 6160-800 السلفادور 

 2884-711-800 ♦011-990-800-0 جزر االنتيل الفرنسية 

 2884-711-800 ♦011-990-800-0 غويانا الفرنسية 

 2884-711-800-1 غرانادا 

 2884-711-800 ♦011-990-800-0 الغودالوب 

 5105-999-800-1 غواتيماال 

 2884-711-800 ♦ 159 وياناغ 

 2884-711-800 ♦ 183 هاييتي 
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 2884-711-800 ♦ 123-0-800 الهندوراس 

 2884-711-800-1 جامايكا 

 8671-219-877 ♦ 011-990-800-0 المارتينيك 

 (HP INVENT 800) 68368-474-800-01 المكسيك 

 2884-711-800-1 مونتسرات 

 2884-711-800 ♦ 2881-872-800-001 ل الهولنديةاالنتي 

 2884-711-800 ♦ 0164-800-1 نبكاراغوا 

 2884-711-800-001 باناما 

 0006-541-800 (009) الباراغواي 

 10111-800-0 البيرو 

 0589 232 877-1 بويرتو ريكو 

 4602-478-800-1 سانتا لوسيا 

 2884-711-800-01 سانت فنسنت 

 2884-711-800-1 يتس و نفيسسانت ك 

 2884-711-800-1 سانت مارتين 

 2884-711-800 ♦ 156 السورينام 

 2884-711-800-1 الترينيداد وتوباغو 

 2884-711-800-01 تاركس و كايكوس 

 2884-711-800-1 فرجين آيالند االميركية 

 177-054-0004 االورغواي 

 (HP INVENT 800-0) 68368-474-800-0 فينزويال 
 
 

NAأرقام الهاتف :البلد 

 HP-INVENT-800 كندا 

 
الواليات المتحدة االميركية

  800-HP INVENT 

 

 . لإلطالع على آخر المعلومات الخاصة بالخدمة والدعمcom.hp.www://http موقع زيارةالرجاء 
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 ةيميظنتالمعلومات ال

 ص بالوكالة الفدرالية لإلتصاالتتبليغ خا

 من قوانين 15، بمراعاة القسم Bلقد تم إختبار هذا الجهاز وتبين بانه يراعي قيود األدوات الرقمية من الفئة أو الدرجة 

FCC . ٍخل المؤذي خالل وجود او تركيب اآللة في مكانوضع هذه القيود بهدف تأمين الحماية المعقولة ضد التد وقد تم

من شأن هذا الجهاز إطالق وإستعمال وإرسال طاقة التواتر الالسلكي وإن لم تتم عملية التمديد أو التركيب . كني ماس

غير أن هذا ال يضمن أنه لن يحصل اي . بالتوافق مع التعليمات، قد تتسبب في التداخل في عمليات التلقّي عبر الراديو

 . تدخل بشأن عملية تمديد أو تركيب خاصة

حال تسبب  هذا الجهاز بحصول تدخل غير مرغوب به في عملية اإلستقبال عبر الراديو والتلفزيون والذي يمكن في 

تحديده عن طريق إقفال اآللة الحاسبة أو تشغيلها، ندعو المستخدم الى تصحيح التدخل المذكور عن طريق إعتماد إحدى 

 :اإلجراءات أو التدابير التالية أو اكثر

•  ة توجيه أو تغيير مكان هوائي اإلستقبالقم بإعاد. 

• قم بزيادة المسافة الفاصلة بين مكان اآللة الحاسبة وجهاز اإلستقبال. 

• وصل جهاز االستقبال عليها قم بوصل الجهاز على شبكة مخرج كهربائي مختلفة عن تلك التي يتم. 

• عة الراديو والتلفزيون لما فيه المساعدة في ذلكالبائع او فني متخصص ذو خبرة في أجهز/قم بإستشارة الموز. 

 التعديالت

 بأن يتم تبليغ المستعمل بأن أي تعديالت تطال اآللة الحاسبة وال تُشكّل موضوع موافقة صريحة من ِقَبل FCC تقضي 

 . قد تؤدي الى إبطال صالحية المستخدم فيما يخص تشغيل الجهازHewlett Packardهيوليت باكارد 

  ، الواليات المتحدة األميركية فقطFCCمراعاة النظم لالجهزة التي تحمل شعار /ريح عن تطابقالتص

لن تتسبب هذه ) 1: (أما عملية التشغيل فهي خاضعة للشرطين التاليين. FCC من قوانين 15تُراعي هذه اآللة القسم 

له ويتضمن ذلك التداخل الذي قد يؤدي الى عمليات على اآللة إستقبال أي تداخل يتم إستقبا) 2(االلة بأي تداخل مؤذ  و 

 .غير مرغوب بها

في حال كان لديك اي إستفسارات متعلّقة بهذا المنتج وغير متصلّة بهذا التصريح، يرجى الكتابة الى شركة هيوليت 

 Hewlett Packardباكارد 

Hewlett-Packard Company 
P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 

Houston, TX 77269-2000 
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  :Hewlett Packard هيوليت باكارد  هذا، يرجى الكتابة الى شركةFCCالسئلة تتعلّق بتصريح 

Hewlett-Packard Company 
P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, TX 77269-2000 

 3333‐514‐281 . 3333-514-281 على الرقم HP  أو إتصل بـ

 .النوع والموجود على المنتج/ى منتوجك، يرجى مراجعة رقم كل من الجزء، المجموعة او النموذجلما فيه التعرف ال

 التنبيه الكندي

 . المتطلبات التابعة لألنظمة الكندية فيما يخص األجهزة المسببة للتداخلBيراعي هذا الجهاز الرقمي من الفئة 

Avis Canadien 

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le 
matériel brouilleur du Canada. 

 

 التعليمات التنظيمية لإلتحاد االوروبي

 :يوافق هذا المنتج توجيهات اإلتحاد االوروبي التالية

  EC/2006/95التوجيهات الخاصة بالتيار المنخفض  

 EMC 2004/108/ECتوجيهات  

وهي مجدولة في التصريح )  النظم االوروبية( بهذه التوجيهات مطابقة تناغم المعايير االوروبية المطبقة يقتضي التقيد

 .لمجموعة المنتجات او لهذا المنتج  Hewlett‐Packardالتابع لإلتحاد االوروبي فيما يخص التتطابق الصادر عن

 :ع على المنتجتمت االشارة الى هذا التقيد بواسطة شعار التتطابق الموضو

 

  

This marking is valid for non- Telecom 
products and EU harmonized Telecom 

products (e.g. Bluetooth). 

This marking is valid for EU non-har- monized 
Telecom products. *Notified body number 

(used only if applicable -  refer to the product 
label) 

 

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany 

 ياليابانالتنبيه 
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 :قيام المستخدمين بالتصرف بالنفايات ضمن البيوتات الخاصة في اإلتحاد األوروبي

 

 رمي هذا المنتج مع نفايات بيتك تشير هذه اإلشارة الواردة على المنتوج أو على توليفته الى عدم وجوب

بدالً من ذلك، تقع على عاتقك مسؤولية رمي النفايات الخاصة بالتجهيزات، عن طريق تسليمها . األخرى

إن عملية فصل وتجميع . الى نقطة تجميع خاصة بإعادة تدوير نفايات اإلجهزة الكهربائية واإللكترونية

ها عند رميها يساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية، كما النفايات الخاصة بالتجهيزات وإعادة تدوير

لمزيد من . وتؤكّد من أنه قد تمت إعادة تدوير هذه النفايات بطريقة تحمي صحة اإلنسان والبيئة معاً

المعلومات حول المكان الذي يجب أن تقصده لترمي نفاياتك من األجهزة ليصار الى إعادة تدويرها، 

بمكتب البلدية المحلي في مدينتك، أو قسم رمي نفاياتك المنزلية أو المؤسسة أو نقطة الرجاء اإلتصال 

 .البيع حيث قُمت بشراء المنتج

 

  يجب تطبيق معالجة خاصة–مواد البركلورات 

 من الممكن تحتوي البطارية الخاصة بحفظ الذاكرة لهذه اآللة الحاسبة على مادة البركلورات ولذلك قد يتوجب تطبيق

 .معالجة خاصة عند إعادة تدويرها او التصرف بها ضمن كاليفورنيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 B- 1  اإلستعمال والمكدس/الذاكرة الخاصة بالمستعمل

 

B 

 اإلستعمال والمكدس/الذاكرة الخاصة بالمستعمل

 يغطي هذا الملحق

 .التخصيص ومتطلبات ذاكرة المستعمل 

 .كيف تتم إعادة الحاسبة الى وضعها األصلي بدون التأثير على الذاكرة 

كامل ذاكرة المستعمل وإعادة النظام الى عملية اإلعداد ) تنظيف/تطهير(تصفية /كيف تتم عملية محو 

 األولية و،/األصلية

 .أي من العمليات تؤثر على ترقية المكدس 
 

 إدارة ذاكرة اآللة الحاسبة

مخزنة مجموعة من المعطيات ال/المستعمل والمتوفرة لك ألي تركيبة/ كيلوبايت من ذاكرة اإلستعمالHP 35s 30لدى 

 وعمليات اإلحصاءات ،∫SOLVE ، FNتتطلّب أيضاً كل من ). متغيرات، معادالت الرياضيات، أو أسطر البرنامج(

 ).فيما يتعلّق بالذاكرة عند تشغيلها" متطلّبة "  وبشكل خاص ∫FNعملية . (الحسابية لذاكرة المستعمل

تعني الرسالة . تصفيتهم/على كامل معطياتك المخزنة وذلك حتى تقوم انت وبشكل دقيق وواضح بحذفهميتم الحفاظ 

 حالياً ما يكفي من الذاكرة فيما يتعلّق بالعملية التي تحاول القيام بها للتو ب عليك .  بأنه ال يتوفريتوج

 : المثال، يمكنك القيام بكل منعلى سبيل. ذاكرة المستعمل) أو كامل(تصفية بعض من /محو

 ).6في الفصل " تصفية معادالت الرياضيات/تحرير النص ومحو"راجع ( محو أي معادلة أو كل المعادالت  

 ).13في الفصل " تصفية برنامج واحد أو أكثر/محو"راجع ( محو أي برنامج أو كل البرامج  

)  (المستعمل، إضغط على /تصفية كامل ذاكرة اإلستعمال/محو  )( 
 

 .تظهر لك شاشة العرض عدد البايتات المتوفرة. لما فيه التحقّق من كمية الذاكرة المتوفرة، إضغط على 

 

 

 

 

 

 



 

  B - 2  اإلستعمال والمكدس/الذاكرة الخاصة بالمستعمل

 :التحقّق من متطلبات الذاكرة لمعادالت رياضيات معينة ضمن قائمة معادلة الرياضيات/لما فيه معاينة

 يتم عرض . (ياضياتطريقة معادلة الر/ لما فيه تشغيل نمطإضغط على  .1 أو القسم الشمالي   

 ).النهائي للمعادلة الحالية على الشاشة

وذلك حتى ترى ) Ø أو  ×إضغط على (إذا دعت الضرورة، قم باإلنتقال ضمن قائمة معادلة الرياضيات  .2

 .المعادلة المطلوبة

والتابعين ) بالبايتات(والطول ) ريالنظام الستّ عشب(  لما فيه معاينة المجموع التدقيقي إضغط على  .3

   على سبيل المثال، . لمعادلة الرياضيات

 :التحقّق من متطلبات الذاكرة لبرامج معينة/لما فيه معاينة

 إضغط على  .1  (  .البطاقة األولى ضمن قائمة البرنامج/ لما فيه عرض التعريف(

البطاقة الخاصة بالبرنامج / وذلك حتى ترى التعريفØ أو  ×على إضغط (قم باإلنتقال ضمن قائمة البرنامج  .2

 على سبيل المثال، ). والطول التابعين    

) بالبايتات(والطول ) النظام الستّ عشري( لمعاينة كل من المجموع التدقيقي  إضغط على : إختياري .3

   على سبيل المثال، . التابعين للبرنامج

 :التحقق من متطلبات الذاكرة لمعادلة رياضيات ما ضمن البرنامج/ معاينةلما فيه

 .قم بعرض سطر البرنامج الذي يحتوي على المعادلة .1

    على سبيل المثال،.  لما فيه معاينة المجموع التدقيقي والطول إضغط على .2

 

 إعادة اآللة الحاسبة الى وضعها األصلي 

لة الحاسبة لعملية الضرب على المفاتيح أو أنها من ناحية أخرى تتصرف بطريقة غير عادية، قم في حال لم تستجب اآل

من شأن إعادة الحاسبة الى وضعها األصلي إيقاف العملية الحسابية الحالية . بمحاولة إعادتها الى وضعها األصلي

الحسابية،   SOLVEاإلطالق، عملية /لتنفيذوإلغاء كل من عملية إدخال البرنامج، إدخال األعداد، برنامج في طور ا

تبقى . خاصة بالعرض على الشاشة ال INPUTالخاص على الشاشة أو عملية   VIEW الحسابية، عرض ∫FNعملية 

 ). سليمة(عادة المعطيات المخزنه على حالها 

 إضغط على  على ولما فيه إعادة الحاسبة الى وضعها األصلي، إضغط بشكل مستمر وإذا لم .  ومن ثم

وفي حال ال يمكن إعادة الحاسبة الى . تتمكن من إعادة الحاسبة الى وضعها األصلي، حاول تركيب بطاريات جديدة

تصفية الذاكرة /وضعها األصلي، أو إذا كانت ما تزال تخفق فيما يخص العمل بشكل جيد، عليك عندها بمحاولة محو

 .راءات الخاصة والتي سيتم شرحها في القسم التاليعبر إستعمال اإلج

وإذا إستمرت الحاسبة بعدم اإلجابة لعملية الضرب على المفاتيح، إستعمل آداة رفيعة مسننّة لما فيه الضغط على الثقب 

 .RESETالخاص بعملية اإلعادة الى األصل 

 .م رميها على األرض أو في حال إنقطاع الطاقة عنهاتستطيع الحاسبة أن تقوم بعملية إعادة نفسها الى األصل في حال ت

 



 

 B- 3  اإلستعمال والمكدس/الذاكرة الخاصة بالمستعمل

 

 تصفية الذاكرة/محو

 تصفية ذاكرة اإلستعمال هي عبر الضغط على /الطريقة المعتادة لمحو  ( لكن ومع ذلك  . (

ألصلي التصفية والتي من شأنها محو وإعادة معلومات إضافية الى وضعها ا/هناك إجراءات أكثر قوة فيما يخص المحو

 .لوحة المفاتيح بشكل سوي وهذه اإلجراءات مفيدة في حال ال تعمل

في حال أخفقت الحاسبة فيما يتعلّق باإلستجابة لعملية الضرب على المفاتيح أو إذا لم تستطع إسترجاع عملية التشغيل 

تقوم . تصفية الذاكرة التالية/حوعبر القيام بإعادتها الى وضعها األصلي أو عبر تبديل البطاريات، قم بتجربة إجراءات م

الطرق وتصاميم شكل /تصفية كامل الذاكرة وإعادة الحاسبة الى وضعها األصلي وإعادة كل األطر/هذه المفاتيح بمحو

 الوارد فيما يلي(العرض الى وضعها األساسي واألولي:( 

 .إضغط بشكل مستمر على مفتاح  .1
 .إضغط بشكل مستمر على  .2
وعندها تقوم بتحرير الضغط عن المفاتيح ) ك بالضغط على المفاتيح الثالثة بشكل آنيعلي. (6إضغط على  .3

 . في حال تمت العملية بنجاح الثالثة، تظهر عندها شاشة العرض 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  B - 4  اإلستعمال والمكدس/الذاكرة الخاصة بالمستعمل

 تصفية الذاكرة/  محو .التصفية الكلية/عملية المحو الفئة    
 )الوضع األساسي(

 الدرجات ال تبديل  .اإلطار الزاوي/النمط

 النظام العشري ال تبديل  أساس العد/إطار قاعدة/نمط

 اإلعداد الوسطي/الضبط ال تبديل  ضبط تباين الشاشة

" ال تبديل  النقطة العشرية " 

 ”1,000“ ال تبديل  الفاصل بين اآلالف

 4095 بديل ال ت )c/قيمة (مقام الكسر /مخرج

تصميم شكل العرض على 
 الشاشة

 FIX 4 ال تبديل 

 التصفية/المحو ال تبديل  المؤشرات/المعينات

 xiy ال تبديل  إطار األعداد المركبة/نمط

طريقة عرض الكسور على 
 الشاشة

 إيقاف ال تبديل 

 قيمة الصفر ال تبديل  منشأ العدد العشوائي/أصل

 EQN LIST TOP EQN LIST TOP مؤشر معادلة الرياضيات

 التصفية/المحو التصفية/المحو قائمة معادلة الرياضيات

FN = بدون قيمة بدون قيمة بطاقة/تعريف 

 PRGM TOP PRGM TOP مؤشر البرنامج

 التصفية/المحو التصفية/المحو ذاكرة البرنامج

 تشغيل تشغيل عملية ترقية المكدس

 التصفية على قيمة الصفر/تتم عملية المحو التصفية على قيمة الصفر/تتم عملية المحو سجالت المكدس

 التصفية على قيمة الصفر/تتم عملية المحو التصفية على قيمة الصفر/تتم عملية المحو المتغيرات

 غير محدد غير محدد المتغيرات الغير مباشرة

 RPN ال تبديل  علم المنطق

اكرة بشكل غير متعمد في حال تم رمي الحاسبة على األرض أو في حال إنقطاع الطاقة التصفية الذ/قد تتم عملية محو

 .عنها

 

 

 

 



 

 B- 5  اإلستعمال والمكدس/الذاكرة الخاصة بالمستعمل

 وضع عملية ترقية المكدس /حالة

أي ما معناه أن عملية ترقية المكدس . جاهزة وللمكدس دوماً حالة ترقية/سجالت المكدس األربعة هي دائماً حاضرة

 .Xملة فيما يتعلّق بالتصرف الخاص به عندما يتم وضع العدد التالي ضمن السجل تكون دائماً إما عاملة أو غير عا

 .)"ذاكرة المكدس التلقائية " ، 2راجع الفصل (

 .تقوم كل الدوال بتشغيل عملية ترقية المكدس بإستثناء تلك المدرجة في الالئحتين التاليتين

 المعطّلة/العمليات المانعة

)، -، /،  تقوم العمليات الخمس   و،(  (  بتعطيل (

من شأن العدد الذي يتم إدخاله بعد أي من هذه العمليات المعطلّة، إستبدال العدد الموجود حالياً . عملية ترقية المكدس

 . على حالها-T و -Y- Zتبقى كل من السجالت . Xضمن السجل 

 ، تقوم هي أيضاً بتعطيل عملية ترقية CLx على غرار  و باإلضافة الى ذلك وعندما تتصرف كل من 

 .المكدس

السؤال عن / القيام بتوجيه اإلدخالعن بتعطيل عملية ترقية المكدس بما أنها توقف برنامج ما INPUTوظيفة /تقوم دالة

عند متابعة ، إنما تعيد هذه الوظيفة عملية ترقية المكدس )Xوبذلك فأي عدد يتم إدخاله سيستبدل محتوى السجل (قيمة ما 

 .البرنامج

 العمليات التي ليس لديها أي تأثير

 :حالة ترقية المكدس/ال تؤثر العمليات التالية على وضع

DEG, RAD, 
GRAD 

FIX, SCI, 
ENG, ALL 

DEC, HEX, 
OCT, BIN 

CLVARS 

PSE  SHOW  RADIX . RADIX , CLΣ 
hÙ  و STOP ×and Ø * and * 

 
(1 )** 

 
(2 )**  

     label nnn 

EQN FDISP األخطاء وقيد إدخال  
البرنامج

تبادل نوافذ األعداد 
الثنائية

  :  xiy rθa إدخال األعداد

 .CLxبإستثناء إستعمالها على غرار  *

الكتالوج على الشاشة بإستثناء كل من/تشمل ضمناً كل العمليات التي يتم تنفيذها عند عرض الدليل **
{ }و   {  . والتي تسمح بعملية ترقية المكدس {

 

 

 



 

  B - 6  اإلستعمال والمكدس/الذاكرة الخاصة بالمستعمل

 LAST Xوضع السجل /حالة

 :RPN ضمن طريقة LAST X في السجل Xتقوم العمليات التالية بتخزين 

+, –, × , ÷ x, x2,  ex, 10x 
LN, LOG yx, X y I/x, INT÷, Rmdr 

SIN, COS, TAN ASIN, ACOS, ATAN ˆ ˆ 
SINH, COSH, TANH ASINH, ACOSH, ATANH IP, FP, SGN, INTG, 

RND, ABS 
%, %CHG Σ+, Σ– RCL+, –, ×, ÷ 

 HMS , HMS DEG, RAD 
nCr   nPr ! ARG 

CMPLX +, –, × ,÷ CMPLX ex, LN, yx, 1/x  CMPLX SIN, COS, 
TAN 

kg, lb 
l, gal 

°C, °F 
KM MILE 

cm, in 

 

  .LAST X ال تؤثر على السجل c/ الحظ بأن 

  LASTxفي   x تخزين المتغيرXhÙ variable ) متغير(من شأن عملية إستعادة السلسلة الحسابية 

  .LASTx بحفظ العدد الذي تمتّ إستعادته في Xh variable) متغير (Ùوتقوم 

يقوم باإلحتفاظ بالعدد الذي يشكّل :  المرافق أو الدليل التابع للمكدسLAST X، يشكّل سجل ALGإطار /قةضمن طري

 .ALGكما ويدعم إستعمال النتيجة السابقة للعبارة الحسابية ضمن طريقة . نتيجة العبارة الحسابية األخيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 B- 7  اإلستعمال والمكدس/الذاكرة الخاصة بالمستعمل

 الحصول على محتويات سجل المكدس/الوصول الى

 في RPN وضمن طريقة Tو X ،Y ،Zحصول على القيم التي تم اإلحتفاظ بها في سجالت المكدس األربعة يمكن ال

  .REGT و ، REGX ، REGY ، REGZ  أوامر/برنامج أو معادلة ما وذلك عبر إستعمال تعليمات

 الئحة خيارات من شأن عملية الضغط إظهار . > ومن ثم dولما فيه إستعمال هذه التعليمات إضغط أوالً على 

 فمن شأنه Ö أو Õاما الضغط على . -T و -X- Y- Zعلى الشاشة والتي تقوم بدورها بعرض سجالت كل من 

 وضع تعليمة ما ومن شأن الضغط على . تحريك رمز التسطير والذي يشير الى السجل الذي تم إختياره حالياً

يتم عرضها في .  المكدس المختار إلستعماالت الحقةضمن البرنامج أو المعادلة والتي تقوم بإسترجاع قيمة سجل

  .REGT و ، REGX ، REGY ، REGZ الشاشة بمثابة

 ومن ثم القيام بإدخال التعليمات dعلى سبيل المثال، من شأن السطر الذي تم إدخاله عبر الضغط أوالً على 

REGX x REGY x REGZ x REGT س األربعة  إحتساب عملية الضرب الحسابية للقيم ضمنسجالت المكد

 .T و Y،Z السابقة ضمن سجالت المكدس Z، و X،Y كما ويبقي على قيم كل من .Xووضع هذه النتيجة في السجل 

 

العديد من هذه اإلستعماالت الفعاّلة للمتغيرات في سجالت المكدس هي ممكنة بهذه الطريقة والتي ال يمكن أن تكون 

 . HP35sمتوفرة من ناحية أخرى ضمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 ALG  C - 1: لخّصم

C 

 ALG: ملخّص

  ALGحول 

 : والتي تشملALGإطار /يلخّص هذا الملحق بعض الميزات الفريدة لطريقة

 الحساب الثنائي الحجة 

 )  ،،،  (الدوال األسية واللوغاريتمية  

 الدوال المثلثية 

 أقسام األعداد  

 مراجعة المكدس 

 العمليات بواسطة األعداد المركّبة 

 إجراء عملية التكاملية على معادلة ما 

 16 و 8،2أساس العد /علم الحساب ضمن القاعدة 

 .إدخال معطيات اإلحصاءات ذات متغيرين 

 

9إضغط على  ( وعندما تكون الحاسـبة ضـمن طريقـة    . ALG لما فيه ضبط الحاسبة على طريقة  (

ALG يظهر عندها مؤشر ،ALGعلى شاشة العرض . 

 . بحسب الترتيب التاليALGالعمليات، ضمن طريقة يتم القيام ب

 .الهاللين/العبات الحسابية ضمن األقواس .1

 .*والتي تتطلّب إدخال القيم وذلك قبل الضغط على ) !(دالة العاملي  .2

، COS  ،SIN  ،TANالوظيفة، على سبيل المثـال      /الدوال التي تستلزم إدخال القيم بعد الضغط على مفتاح الدالة          .3

ACOS ،ASIN ،ATAN ،LOG ، ،LN ،x2 ،1/x ،x،  π ،3 x ،% ،RND ،RAND ،IP ،FP ،

INTG ،SGN ،nPr ،nCr ، %CHG ،INT÷ ،Rmdr ،ABS ،ex ،10xتحويل الوحدات ،. 

4. x y و yx . 

 

 

 

 



 

  ALG  C - 2: ملخّص

 .‐/+العامل الحسابي السلبي األحادي   .5

6. ×  ،÷ 

7. + ،- 

8. = 

  

  ALGالقيام بالحساب الثنائي الحجة ضمن 

تتـأثر  . ALG، إستبدال األقسام التالية والتي تتأثّر بطريقة        ALGالنقاش في علم الحساب إلستعمال      /من شأن هذا البحث   

 :ALGالعمليات الحسابية الثنائية الحجة بطريقة 

 الحساب البسيط 

 )،(الدليل /دوال األس 

 )  أو (لمئوية عمليات إحتساب النسبة ا 

  )} ،x (العمليات التبادلية والتوافقية  

)(خارج القسمة والمتبقّي من عملية القسمة الحسابية   ÷)،( )(  

 

 الحساب البسيط

 .إليك بعض األمثلة عن الحساب البسيط

، إدخال العدد  )،،  ،  (، بإدخال العدد األول، الضغط على العامل الحسابيALGتقوم، وضمن طريقة 

 .الثاني والضغط أخيراً على المفتاح 

 

 :شاشة العرض :إضغط على :إلحتساب

12＋3  

12 – 3  

12 × 3  

12 ÷ 3  

 

                 

 

 



 

 ALG  C - 3: لخّصم

 الدليل/دوال األس

 y، أدخل x تم رفعه على الدليل  y إحتساب عدد ، ولما فيهALGضمن طريقة   x ثم إضغط على . 

 :شاشة العرض :إضغط على :إلحتساب

123  

641/3 (cube root)  
 )جذر التكعيب(

Õ64 

 

 عمليات إحتساب النسبة المئوية

 .100بإجراء عملية القسمة الحسابية لعدد ما على  يقوم المفتاح . وظيفة النسبة المئوية/دالة

 :شاشة العرض :إضغط على :إلحتساب

   Õ2 .200من % 27
7 

200- 27  .% 
Õ27 

25+12.% 
Õ12 

 

 :إضغط على :إلحتساب

x%  من  y  y Õ x 

 x) y≠ 0(  y Õx الى  yالتبدل بنسبة المئة من 

 :مثال

ما هو التبدل بنسبة المئة بين سعر السنة . السنة الماضية$ 16،12 وكانت تساوي    15،76إفترض بأن كلفة الصنف هي      

 الماضية وهذه السنة ؟

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

Ë
Õ Ë

 

إنخفض سعر هذه الـسنة
عن الـسنة% 2،2بنسبة  
 .الماضية

 

 

 العمليات التبادلية والتوافقية
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 .مؤتلفة للتعداد السكاني/ عمليات توافقية:مثال

فكـم توليفـة مختلفـة مـن        .  رجال بتشكيل لجنة أمان مؤلّفة من ستة أشخاص        10 إمرأة و    14تقوم شركة ما توظّف     

  ؟ الموظفين هي ممكنة

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

x Õ  

  
العدد اإلجمالي للتوليفات

 .الممكنة

 

 خارج القسمة والمتبقّي من القسمة الحسابية

)يمكنك إستعمال    ) و   (÷  للحصول على كل من خـارج القـسمة أو          (

 .بية والتي تتضمن عددين صحيحينالمتبقّي من عمليات القسمة الحسا

( ÷) Integer 1 Õ Integer 2.                                                Integer 1: 1 العدد الصحيح   

( ) Integer 1 Õ Integer 2.                                                Integer 2: 2 العدد الصحيح   

 :مثال

  9÷58 في عرض خارج القسمة والمتبقي من عملية القسمة الحسابية على الشاشة والناتجة عن لما

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

( ÷)
Õ9  

 . عرض خارج القسمة

( )
Õ9  

 .عرض المتبقّي

 

 ت الحسابيةالهاللين ضمن العمليا/األقواس

الهاللين كلما أردت تأجيل عملية إحتساب نتيجة مرحلية ما وذلك حتى تكون قد أدخلت المزيـد مـن                  /إستعمل األقواس 

 :على سبيل المثال، لنفترض بأنك تريد إحتساب. األعداد

9
1285

30
×

− 
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، ولكن لـيس    107.6471‐، سوف تقوم الحاسبة بإحتساب النتيجة       إذا قمت بإدخال    

، إستعمل  85 من   12ولما فيه تأجيل عملية القسمة الحسابية حتى تقوم بعملية الطرح الحسابية للعدد             . هذا ما كنت تريده   

 :الهاللين/األقواس

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

ال يتم إجراء أي عمليـة 4
 .حسابية

Õ _ 12-85إحتساب. 

 .30/73إحتساب _  

-85/ (30إحتــــساب  
12(×9. 

 

ال وجود لعملية الضرب الحـسابية الـضمنية ضـمن          . قبل الهالل األيسر  ) ×(يمكنك حذف عالمة الضرب الحسابية      

  يمكن إدخالهـا علـى الـشكل     (4 – 5) × 2على سبيل المثال، فإن العبارة الحسابية . نمط معادلة الرياضيات/طريقة

 . والهالل األيسر2 بين العدد  دون وضع المفتاح 4

 

 الدوال األسية واللوغاريتمية

 

:شاشة العرض :إضغط على :إلحتساب

العــادي /اللوغــاريتم الطبيعــي 
 )eاألساس /القاعدة(

 
 

األساس /القاعدة(اللوغاريتم المشترك   
10(   

  الدليل الطبيعي/األس
 

نقـيض  /مقابل(الدليل المشترك   /األس
 )اللوغاريتم
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 الدوال المثلثية

9إفترض بأن وحدة قياس الزاوية هي  ( ) 

 :شاشة العرض :إضغط على :إلحتساب

  .x Sine of xجيب 
 

 .x Cosine of xجيب تمام 
 

  .x Tangent of xظّل /مماس
 

  .x Arc sine of x جيب قوس
 

 x Arc cosine ofجيب تمام قوس 
x.

 
 

 xظّل قوس /مماس

 

Arc tangent of 
x.

 
 

 

 الدوال الزائدية المقطع

 :إضغط على :إلحتساب
الجيــب الزائــدي 

 xالمقطع 
Hyperbolic sine of x 
(SINH).  

 , 
 

 ا وإضغط علىأدخل عدد م

جيــب التمــام  

 xالزائدي المقطع 
Hyperbolic cosine of x 
(COSH). 

 أدخل عدد ما وإضغط على  , 

ــاس ــّل /المم الظ

 xالزائدي المقطع 
Hyperbolic tangent of x 
(TANH). 

 أدخل عدد ما وإضغط على  , 

جيب القوس 
 x الزائدي المقطع

Hyperbolic arc sine of x 
(ASINH). 

 أدخل عدد ما وإضغط على  , 

جيب تمام القوس 
 xالزائدي المقطع 

Hyperbolic arc cosine of x 
(ACOSH). 

 أدخل عدد ما وإضغط على  , 

ظّل القوس  /مماس

 xالزائدي المقطع 
Hyperbolic arc tangent of 
x (ATANH). 

 أدخل عدد ما وإضغط على  , 
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 أقسام األعداد/أجزاء

 :شاشة العرض :إضغط على :إلحتساب
)  2،47القسم الصحيح من  ) Ë

 
) 2،47القسم الكسري من  ) Ë

 
    المطلقة7-قيمة 

) 9العالمة الحسابية للعدد  ) 

ألكبر والذي العدد الصحيح ا
 . أو أقّل منه5،3 –يعادل 

( ) Ë

 

 

 معاينة المكدس/مراجعة

 والتـي  –T، و  –X– ،Y–،Z للـسجالت  - بتقديم الئحة خيارات على الشاشة  أو يقوم كل من المفتاح 

 في موضع رمـز التـسطير         و    يشكّل اإلختالف بين كل من      . تسمح لك بمعاينة كامل محتوى المكدس     

  والضغط علـى     T عرض ما قد تم تسطيره على السجل         من شأن الضغط على     . ضمن شاشة العرض  

 .Yعرض ما قد تم تسطيره على السجل 

 : عرض الالئحة التالية على الشاشةمن شأن الضغط على 

value    القيمة 

 :على الشاشة عرض الالئحة التالية من شأن الضغط على 

 

value    القيمة 

. لما فيه مراجعة كامل محتوى المكدس وإستعادته      ) Ö أو   Õمع كل من     ( و   يمكنك الضغط على      

  بحسب أي قسم من المكدس تـم إسـترجاعه أو يـتم               أو   ،  ،  ،سوف يظهرون على الشكل     

 .إستعماله لمزيد من العمليات الحسابية
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بعد القيام بالعمليات الحسابية . RPN هي عينها ضمن طريقة ALG ضمن طريقة –T، و  –X– ،Y–،Zإن قيم السجالت 

العادية، إيجاد الحّل، البرمجة، أو العمليات التكاملية، ستبقي القيم ضمن السجالت األربعة على حالها ضمن كـل مـن                   

 .  RPN و ALGادل بين كل من طرق حساب المنطق التابعة لـ  كما ويتم الحفاظ عليها عند التبRPN و ALGالطرق 

 تكاملية معاملة الرياضيات 

ومن ثم أخـرج مـن      ) 6في الفصل   " إدخال المعادالت ضمن قائمة معادلة الرياضيات       " راجع  . (أدخل معادلة ما   .1

 .نمط معادلة الرياضيات/طريقة

 . ومن ثم قم بإدخال الحد األعلىدنى وإضغط على قم بإدخال الحد األ: أدخل الحدود للعملية التكاملية .2

قـم باإلنتقـال ضـمن قائمـة        , وإذا دعـت الحاجـة    , إضـغط علـى     : قم بعرض المعادلة على الشاشة     .3

 .لما فيه عرض المعادلة المطلوبة على شاشة العرض) Ø أو ×إضغط على (الرياضيات

 .من شأن هذا البدء بالعملية الحسابية.  ) رمتغي(إضغط على : إخترالمتغير التابع للعملية التكاملية .4

 

 العمليات بواسطة األعداد المركّبة

 : لما فيه إدخال عدد مركّب ما

 : النمط/الشكل

 . أدخل القسم الحقيقي من العدد .1

 . 6إضغط على  .2

 .أدخل القسم الخيالي من العدد .3

 

 : النمط/الشكل

 . أدخل القسم الحقيقي من العدد .1

 إضغط على  .2

 .أدخل القسم الخيالي من العدد .3

 . 6إضغط على  .4

 

 )) :النمط/الشكل

1 . ���� ����  r. 
2 . ���� ��� ��?  
3 . ���� ���� θ  
 

 :للقيام بعملية ما بواسطة عدد واحد مركّب

 . قم بإختيار الدالة .1
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 .zأدخل العدد المركّب  .2

 . لإلحتسابإضغط على  .3

م شكل العرض بحـسب مـا قمـت بـضبطه ضـمن       ويكون تصمي 2سيتم عرض النتيجة المحتسبة على السطر        .4

9. 

 :للقيام بعملية حسابية بواسطة عددين مركّبين

  .z1أدخل العدد المركّب األول  .1

 .إختر العملية الحسابية  .2

 .z2أدخل العدد المركّب الثاني  .3

 . لإلحتسابإضغط على  .4

مـت بـضبطه ضـمن     ويكون تصميم شكل العرض بحـسب مـا ق   2سيتم عرض النتيجة المحتسبة على السطر        .5

9. 

 

 :اليك بعض األمثلة عن األعداد المركّبة

 :أمثلة

 sin (2＋3i )قم بتقييم 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

8  ( ــكل( ــصميم ش ــد ت تحدي
 .العرض

6＋ 
 9.1545النتيجة هي ＋

 i–4.1689 

 

 :أمثلة

 ارة الحسابية قم بتقييم العب

z 1 ÷ (z2 + z3) 

 z1 = 23 + 13 i  ،z2 = –2 + i  ،z3 = 4 –3 iحيث  
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 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

8Ë

( ) 
تحديد تـصميم شـكل

 .العرض

4 6

Õ 4 
6 6  

 

 النتيجة هي＋
2.5000 + 9.0000 i 

 

 :أمثلة

 (3－2/3 i)×(i 2/5－4)  :قم بتقييم

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

4

6Õ 4

6 

 

 النتيجة هي  
11.7333 i–3.8667 

 

 16 و8,2قاعدة العد /علم الحساب حسب األساس

 .الثمانّية والثنائية, حساب ضمن كل من األنظمة الستّ عشريةاليك بعض األمثلة عن ال

 :مثال

12F16 + E9A16  = ? 

 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

( قاعدة العـد/تحديد األساس  (

HEXيظهر المؤشر   . 16
 .على الشاشة

F

( ) E9

A (
) 

 النتيجة
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77608 – 43268=? 

 

( .8قاعدة العد   /تحديد األساس  (
 علىOCTيظهر المؤشر   

 .الشاشة

( )

( ) 

تحويل العدد المعروض على
 الشاشة الى النظام الثماني

1008 ÷ 58=? 

(
)

( )
 

 .ةالقسم الصحيح من النتيج

5A016 + 100110002 =? 

( )
A0

( ) 

قاعدة العد /تحديد األساس
 HEXيظهر المؤشر . 16

 .على الشاشة

( ) 
 

النتيجة في النظـام الـستّ 
 .عشري

(  .عشريإسترجاع النظام ال (

 

 بيانات اإلحصاءات ذات متغيرين/إدخال معطيات

ضمن طريقة , تذكرALG , بإدخال الثنائي(x, y)  بالترتيب العكسي  )x y   أو x  y   وذلك حتى  ) 

 .X في السجل x و Yضمن السجل    yتصبح 

 إضغط على  .1  (4Σ)تصفية معطيات اإلحصاءات الموجودة/ لمحو. 

 . ثم إضغط على  أوالyًأدخل قيمة  .2

  الموافقة وإضغط على xأدخل قيمة  .3

 .تجميعه/العدد التابع لثنائي معطيات اإلحصاءات والذي قمت بتراكمه, nتظهر شاشة العرض  .4

 .  مع كل قيد إدخالnيتم تحديث . x، yأكمل عملية إدخال ثنائيات  .5
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بعـد حـذف معطيـات     .  علـى  إضـغط  , في حال رغبت بحذف القيم الغير صحيحة والتي قمت بإدخالها

الـسطر   (1ستعرض الحاسبة معطيات اإلحصاءات األخيرة التي تم إدخالها على الـسطر          , اإلحصاءات الغير صحيحة  

سـتعرض  , وفي حال عدم وجود ألي معطيات لإلحـصاءات       . 2 على السطر    nكما وقيمة   ) االعلى من شاشة العرض   

 .2 على السطر n=0الحاسبة على الشاشة 

 

 :مثال

 .قم بإجراء التصحيح الوارد على الجهة اليسرى,  والموجودة على الجهة اليمنى y,xبعد إدخال قيم 

  المصححةy,xقيم   األوليةy,xقيم 

20, 4 20, 5 
400, 6 40, 6 

 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

  (4Σ) تصفية معطيـات اإلحـصاءات/محو
 .الموجودة

  Σلإدخال ثنائي المعطيات الجديد األو. 

 Σ   تعـرض الـشاشةn ,عـدد ثنائيــات
 .المعطيات التي أدخلتها

 . األخيرةxإسترجاع قيمة   

  Σحذف ثنائي المعطيات األخير. 

 Σألخيرإعادة إدخال ثنائي المعطيات ا. 

 
Σلحذف ثنائي المعطيات األو. 

 Σ    لما. إعادة إدخال ثنائي المعطيات األو
يزال موجوداً مجموع مؤلف من ثنائي

 .للمعطيات في سجالت اإلحصاءات

 

 

 

 

 

التخطيطي/اإلرتداد الخطي 
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 التخطيطي أو /اإلرتداد الخطيL.R.)    ويتم تسميته  هو طريقة إحصائية لما فيـه إيجـاد     , )التخطيطي/أيضاً التقدير الخطي

 . بالطريقة األفضلy,xمستقيم والذي من شأنه مالءمة مجموعة معطيات /خط ثابت

 

 ومن ثم إضغط    إضغط على   , اإلفتراضية ) xأو    (yقم بإدخال قيمة    , )yأو ( xلما فيه إيجاد تقدير لقيمة       

 )ˆ(على   )ˆ((أو    Õ.( 

 يتبعها  إضغط على , ولما فيه إيجاد القيم التي من شانها تحديد الخط الذي يالئم معطياتك بأفضل طريقة 

)كل من   )،( )، أو ( ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 D - 1  المزيد حول عمليات إيجاد الحّل

D 

 المزيد حول عمليات إيجاد الحّل

 .7 أكثر شمولية من تلك التي تم تقديمها في الفصل SOLVEيقدم هذا الملحق معلومات حول عملية 

 

 بإيجاد حّل ما    SOLVEكيف تقوم 

, وفي حال أخفقت المحاولة.  أوالً إيجاد الحّل للمعادلة بطريقة مباشرة فيما يتعلّق بالمتغير المجهولSOLVEتحاول 

. التكرار تنفيذ المعادلة المحددة بشكل متكررمن شأن عملية ). اإلعادة( الى إجراءات عملية التكرارSOLVEتنتقل 

إختزال ضمن /  إختصارf(x)تشكّل . (x للمتغير المجهول f(x)وتكون القيمة التي تم تقديمها بواسطة المعادلة عامل من 

تغير  بواسطة تخمين ما للمSOLVEتبدأ ). xتعريفها  بحسب المتغير المجهول /تدوين الرياضيات لدالة  يتم تحديدها

 .f(x)وتقوم بصقل ذلك التقدير مع كل عملية تنفيذ متتابعة فيما يتعلّق بالدالة , xالمجهول 

 تعبر f(x) بإن الدالة SOLVEتفترض عندها ,  عالمات حسابية معاكسةf(x)إذا كان لكل من تخمينين متعاقبين للدالة 

يتم تخفيض هذه المسافة بشكل منظم وذلك حتى يتم . ين أقلّه في موضع واحد يقع بين التخمينxاإلحداثي السيني /المحور

 .إيجاد جذر ما

كما ويجب , نطاق األعداد التابع للحاسبة/يجب ان يتواجد هذا الجذر ضمن مدى,  من إيجاد جذر ماSOLVE ولتتمكّن 

شرط , اً جذر ما دائمSOLVE تجد . تحديد الدالة بشكل يتوافق وعلم الرياضيات وذلك حيث تتم تكرار عملية البحث

 :، في حال تم اإليفاء بشرط واحد أو أكثر من هذه الشروط)ضمن حدود الفيض الحسابي(وجود أحدهم 

 ، كما ويعبر رسم دالة البياني f(x)من شأن وجود تخمينين تقديم قيم ذات عالمات حسابية معاكسة فيما يتعلّق بـ  

 ).الوارد الحقاً, aلرسم ا( أقلّه في موضع يقع بين هذين التخمينين xالمحور 

 ). الوارد الحقاbًالرسم  ( xكبر / كلّما إزدادتf(x)تزداد أو تنقص دائماً  

 ).الوارد الحقاً, cالرسم (في كل مكان حيثما يتواجد .  البياني إما مقعر أو محدب حيثما يتواجدf(x)يكون رسم  

 f(x)تم عندها حدوث كل واحد منهم منفرداً بين جذور ي,   حد محلّي أدنى أو حد أدنى أو أكثر f(x)إذا كان لدى  

 ).الوارد الحقاً, dالرسم ( المجاورة 
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f (x)

x

a

f (x)

b

x

f (x)

x

c

f (x)

x

d

Function Whose Roots Can Be Found  

 الدوال التي يمكن إيجاد جذورها

ذلك " المثالي"يشكّل الحّل . يشكّل الجذر المحتسب تقدير دقيق للجذر النظري والدقيق بشكل المتناهي, في معظم الحاالت

يمكن إعتبار القيمة الصغيرة جداً والغير مساوية للصفر مقبولة النه من , على أي حال .f(x) = 0الذي تساوي عنده 

 ). رقما12ً(الممكن أن تكون ناجمة من عملية تقريب لألعداد ضمن الدقة المحددة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 D - 3  المزيد حول عمليات إيجاد الحّل

 تفسير النتائج 

 : تالية حالً ما وفقاً  إلحدى الشروط الSOLVEتقدم عملية 

 ). الوارد الحقاaًراجع الرسم . (   قيمة الصفرf(x)إذا وجدت تقدير ما حيث تساوي عنده  

 رقماً 12إنما يكون الجذر المحتسب والمؤلف من ,   قيمة الصفرf(x)في حال وجدت تقدير ما حيث ال تساوي  

تحصل هذه الحالة حين ). رد الحقاً الواbراجع الرسم  (xمجاوراً للموضع حيث يعبر رسم الدالة البياني المحور 

، كما وتكون قيمة الدالة )أي أنها تختلف بعدد واحد عند الرقم الثاني عشر(يكون كل من التقديرات النهائية مجاورة 

). 499–10– ,0(أو ) 499–10 ,0(أو قد يكونوا إما . إيجابية المنحى ألحد التقديرات وسلبية المنحى للتقدير اآلخر

 .  قريبة نسبياً من الصفرf(x)تكون , التفي معظم الحا
 

 

 

 

والذي تُرك ) x( لرؤية التقدير السابق للجذرإضغط على , ولما فيه الحصول على معلومات إضافية متعلّقة بالنتيجة

  تساوي الصفر أو f(x)إذا كانت . Z  والتي تركت في السجل f(x) مجدداً لرؤية قيمة إضغط على . Yفي السجل 

كن حذراً فيما يتعلّق ,  كبيرة جداًf(x)إما وفي حال كانت . فمن المحتمل بأنه قد تم إيجاد حّل ما, صغيرة جداًأنها 

 .بتفسير النتائج

 

 . معادلة رياضيات أحادية الجذر:مثال

 :قم بإيجاد الجذر للمعادلة

–2x3 + 4x2 – 6x + 8 = 0 

 : أدخل المعادلة على شكل عبارة حسابية

 

�



 

  D - 4  المزيد حول عمليات إيجاد الحّل

 :الشرح :شاشة العرض :ستعملةالمفاتيح الم

.إختيار طريقة معادلة الرياضيات 

X 

X   
X

 

 .إدخال المعادلة

 .المجموع التدقيقي والطول 

 .إلغاء طريقة معادلة الرياضيات 

 

 :رقم اآلن بإيجاد الحّل للمعادلة لما فيه إيجاد الجذ

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

X
 

 التخمينات األولية للجذر _

.إختيار طريقة معادلة الرياضيات 
عرض القسم الشمالي من

 .المعادلة

X  إيجاد الحّل فيما يخصX ,عرض
 .النتيجة على الشاشة

ن األخيرين متشابهينالتخميني 
 .لغاية أربعة مواضع عشرية

 f(x)ًلذلك يشكل,  هي صغيرة جدا
 .التقدير الجذر الصحيح

 

 .معادلة رياضيات ما ذات جذرين إثنين: مثال

 :قم بإيجاد الجذرين للمعادلة الزائدية المقطع

x2 + x – 6 = 0. 

 :أدخل المعادلة على شكل عبارة حسابية

 

 

 

�

�



 

 D - 5  المزيد حول عمليات إيجاد الحّل

 :الشرح :شاشة العرض :مفاتيح المستعملةال

 .إختيار طريقة معادلة الرياضيات  

X
X

 

 .إدخال المعادلة

 .المجموع التدقيقي والطول 

 .إلغاء طريقة معادلة الرياضيات 

 

 :والسلبية المنحىقم اآلن بإيجاد الحّل للمعادلة فيما يتعلّق بكل من جذورها اإليجابية 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

X
 

تقديرك األولي للجذر اإليجابي  _
 .المنحى

إختيار طريقة معادلة الرياضيات،  
 .عرض المعادلة على الشاشة

X  إحتساب الجذر اإليجابي عبر
 .10 و0إستعمال التقديرات 

 .التقدرين األخيرين متشابهين 

  f(x) = 0. 
X

 
تقديرك األولي للجذر السلبي المنحى _

. إعادة عرض المعادلة على الشاشة 

X إحتساب الجذر السلبي عبر إستعمال
 . 10‐ و0التقديرات 

   f(x) = 0. 

 

 :تتطلب بعض الحاالت إعتبارات خاصة

 قيمة ما قريبة من SOLVEتقدم عندها عملية , xفي حال كان لرسم الدالة البياني تقطّع ما عند عبور المحور  

 . في هذه الحالة كبيرة نسبياً f(x)تكون ). الوارد الحقاً, aراجع الرسم (التقطّع 

 

 

 

 

 

 
 

�

�

�



 

  D - 6  المزيد حول عمليات إيجاد الحّل

راجع الرسم (, نهائي في الموضع حيث يبدل الرسم البياني عالمته الحسابية أو اإلتجاه من الالf(x)قد تقترب قيم  

b ,ًوبما أن عملية . يطلق على هذه الحالة تسمية القطب). الوارد الحقا  SOLVE ل فيوجود تبد تحدد 

.  كبيرة نسبياًf(x)ن قيمة إنما تكو. تقدم عندها الجذر الممكن,  مجاورتينxالعالمة الحسابية بين قيمتين /اإلتجاه

تتسبب عندها هذه القيمة بإيقاف ,  رقما12ً ما يتم تمثيلها بشكل دقيق بواسطة xوفي حال حدوث القطب عند قيمة 

 .العملية الحسابية مع رسالة خطأ
 

f (x)

x

a

f (x)

x

b

Special Case: A Discontinuity and a Pole 

 ع وقطبطّتق: حالة خاصة

  دالة متقطعة :مثال

 :عادلةقم بإيجاد الجذر للم

IP(x) = 1.5 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

.إختيار طريقة معادلة الرياضيات 

( )
XÕ
Ë 

 .إدخال المعادلة

 .المجموع التدقيقي والطول 

 .إلغاء طريقة معادلة الرياضيات 

 

 

 

 

 

 



 

 D - 7  المزيد حول عمليات إيجاد الحّل

 :ا فيه إيجاد الجذرقم اآلن بإيجاد الحّل للمعادلة لم

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

X
 _

تقديرك األولي للجذر اإليجابي 
 .المنحى

إختيار طريقة معادلة الرياضيات،  
 .عرض المعادلة على الشاشة

X  إحتساب الجذر اإليجابي عبر
 .5 و0إستعمال التقديرات 

 موضع11إظهار الجذر لغاية   
 .عشري

 .التقدير السابق هو أكبرقليالً  

 f(x) ًهي كبيرة نسبيا . 

 

 ما xتكمن المشكلة في عدم وجود قيمة .  هي كبيرة نسبياً f(x)الحظ اإلختالف بين التخمينين األخيرين كما وقيمة 

 مجاورة والتي تعطي إتجاه x هناك قيمة x = 1.99999999999ومع أنه عند .  الصفر f(x)ا والتي تساوي عنده

 . f(x)عالمة حسابية معاكسة لـ /معاكس

 :مثال

 :قم بإيجاد الجذر للمعادلة

01
62 =−

−x
x

 

 .لبي المنحى عدداً كبيراً نسبياً إيجابي أو سf(x)تمسي , 6 من xبينما تقترب 

 :أدخل المعادلة على شكل عبارة حسابية

 

 

 

 

 

�
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  D - 8  المزيد حول عمليات إيجاد الحّل

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

.إختيار طريقة معادلة الرياضيات  

X 4

X
Õ 

 

 .إدخال المعادلة

 .المجموع التدقيقي والطول 

 .ياتإلغاء طريقة معادلة الرياض 

 :قم اآلن بإيجاد الحّل للمعادلة لما فيه إيجاد الجذر

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

Ë
X 

Ë 
_

تقديرك األولي للجذر اإليجابي 
 .المنحى

إختيار طريقة معادلة الرياضيات،  
 .عرض المعادلة على الشاشة

X ذر لـ لم يتم إيجاد جf(x). 

 

 

  إيجاد جذر ما SOLVEحين ال تستطيع 

 تسبب الحاالت التالية ظهور الرسالة .  أحياناً فيما يتعلّق بإيجاد جذر ماSOLVEتخفق     : 

 ).الوارد الحقاً, aراجع الرسم (تنتهي عملية البحث عند حد محلّي أدنى أو أقصى  

 ثابتة نوعاً ما f(x) المساحة حيث تكون عندها - خط مقارب أفقي تعمل علىSOLVEتوقفت عملية البحث ألن  

 ).الوارد الحقاً, bراجع الرسم ( xلمجموعة واسعة من 

 ).الوارد الحقاً, cراجع الرسم (تابعة للدالة" سطحية/مستوية"يتركّز البحث في منطقة  

 .SOLVEانت موجودة قبل القيام بتنفيذ تكون القيم الموجودة في المكدس مشابهة للقيم التي ك, ضمن هذه الحاالت

 

 

 

 

 



 

 D - 9  المزيد حول عمليات إيجاد الحّل

f (x)

x

a

f (x)

x

b

f (x)

x

c

Case Where No Root Is Found 

 حيث ال يتم إيجاد جذر ماحالة ال

 . حد أدنى نسبي:مثال

 :قم بإحتساب الجذر لهذه المعادلة الزائدية المقطع

x2 – 6x + 13 = 0. 

 

  .x = 3 لديها حد أدنى عند  

 :ةأدخل المعادلة على شكل عبارة حسابي

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 .إختيار طريقة معادلة الرياضيات 

X 
X

 

 .إدخال المعادلة

 .المجموع التدقيقي والطول   

 .إلغاء طريقة معادلة الرياضيات 

 

 

 



 

  D - 10  المزيد حول عمليات إيجاد الحّل

 :قم اآلن بإيجاد الحّل للمعادلة لما فيه إيجاد الجذر

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

X
 _

تقديرك األولي للجذر اإليجابي 
 .المنحى

إختيار طريقة معادلة الرياضيات،  
 .عرض المعادلة على الشاشة

X   أخفقت عملية البحث مع كل من
 .10 و0التخمينات 

 

 . خط مقارب:مثال

  لهذه للمعادلةقم بإحتساب الجذر

0110 =−
X 

 :أدخل المعادلة على شكل عبارة حسابية

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 .إختيار طريقة معادلة الرياضيات 

X 
 .إدخال المعادلة

 .المجموع التدقيقي والطول  

 .رياضياتإلغاء طريقة معادلة ال 

Ë
X_

 . المنحىةك للجذر اإليجابياتتقدير

إختيار طريقة معادلة الرياضيات،  
 .عرض المعادلة على الشاشة

X  إيجاد الحّل لـx عبر إستعمال 
 . 5 و0.005التقديرات 

 .التقدير السابق هو عينه 
 f (x) = 0 

 

 

 

 

�

�



 

 D - 11  المزيد حول عمليات إيجاد الحّل

 .الحظ ما قد يحدث عندما تستعمل تقديرات ذات قيم سلبية المنحى

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

X
 

 . للجذرسلبية المنحىالتقديراتك 

إختيار طريقة معادلة الرياضيات،  
 .عرض المعادلة على الشاشة

X   إيجاد الحّل لـX.  النتيجةعرض 
 .على الشاشة

 

 : قم بإيجاد الجذر للمعادلة:مثال

05.00.3)]  (x [x =−+÷ 

 :أدخل المعادلة على شكل عبارة حسابية

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 .إختيار طريقة معادلة الرياضيات 

X 4

X
ÕÕ  

 

 .إدخال المعادلة

 .المجموع التدقيقي والطول 

 .إلغاء طريقة معادلة الرياضيات 

 :حاول أوالً إيجاد جذر ما إيجابي المنحى

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

X
 _

 . للجذر المنحىاإليجابيةتقديراتك 

إختيار طريقة معادلة الرياضيات،  
 المعادلة سم الشمالي من القعرض

 .على الشاشة

X  مع كل من إحتساب الجذر
 .10 و0التخمينات 

 

 

 

 

 



 

  D - 12  المزيد حول عمليات إيجاد الحّل

 التي تقع بين xالحظ بأن الدالة غير محددة لقيم . 10‐ و0حاول اآلن إيجاد جذر ما سلبي المنحى عبر إدخال التقديرات 

 إيجابي المنحى انما البسط هو سلبي المنحى مما يسبب بجذر مقام الكسر ما/ ، بما أن هذه القيم تنتج خارج0,3‐ و 0

 .تربيع سلبي المنحى

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

X
 _

 

إختيار طريقة معادلة الرياضيات،   
 المعادلة  القسم الشمالي منعرض

 .على الشاشة

X  إيجاد أي جذر لـ ال يتمf(x). 

 

 "مستوية /مسطحة"  منطقة محلية :مثال

 :قم بإيجاد الجذر للمعادلة

f(x) = x + 2 إذا كانت x < –1 

f(x) = 1 1– لـ ≤ x ≤ 1 ةمستوية/منطقة محلية مسطح 

f(x) = –x + 2 إذا كانت if x >1 

. 

 : أدخل الدالة على شكل برنامج, RPNضمن 

  
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 9412 39  المجموع التدقيقي والطول

 

 

 



 

 D - 13  المزيد حول عمليات إيجاد الحّل

 .8–10– و 8–10 عبر إستعمال التخمينات األولية xقم بإيجاد الحّل ل 

 :المفاتيح المستعملة

 )RPNضمن (

 :الشرح :شاشة العرض

X
   

_
 .إدخال التقديرات

 
J  إختيار البرنامج"J"بمثابة الدالة  

X  إيجاد الحّل لX .عرض النتيجة على
 .الشاشة

 

 خطأ عملية التدوير أو التقريب 

كل من حلول عملية بأخطاء تعود لعملية التدوير أو التقريب والتي تؤثر على )  رقما12ً(قد تتسبب دقة الحاسبة المحددة 

  ،على سبيل المثال . بشكل سلبيSOLVEالتكرار والعمليات التكاملية التابعة لـ 

 

0  10 - ]10  1)  x [( 30215 =++ 

 

 SOLVEتعطي , 2 أو 1إنما وعبر تقديم التقديرات األولية من .  هي دائماً أكبر من الصفرf(x)ليس لديه جذور ألن 

 .و التقريب بسبب عملية التدوير أ1.0000الجواب 

 

 فالمعادلة.   فيما يخص إيجاد جذر ماSOLVEقد تتسبب عملية التدوير أو التقريب بإخفاق 

0  7-x2 = 
 

 داً  بالضبط، وبذلك ال تستطيع الحاسبة أب7  رقما12ً إنما ال يساوي أي عدد مؤلف من ،7 لديها جذر عند 

   SOLVEإتجاهها  وتقدم  /ال تبدل الدالة من  عالمتها,  وعالوة  على  ذلك. جعل الدالة تساوي قيمة الصفر

 الرسالة     . 

 





 

 E - 1المزيد حول العمليات التكاملية  

E 

 المزيد حول العمليات التكاملية

 

 .8 العمليات التكاملية ضمن نطاق أوسع مما قد سبق تقديمه في الفصل  معلومات حوليقدم هذا الملحق

 

 كيف يتم تقييم عامل التكامل 

 عبـر إحتـساب المعـدل    f(x) بإحتساب تكامل الدالة ∫ تقوم الخوارزمية المستعملة من قبل العملية التكاملية 

 تعتمـد دقّـة       .وذلك ضمن مجال العمليـة التكامليـة      ) تعرف بعينة النقاط   (xالمرجح لقيم الدالة عند عدة قيم تابعة لـ         

بشكل عام، وكلما إزدادت عـدد      : على عدد نقاط العينات التي أخذت بعين اإلعتبار       , النتيجة وألي عملية إختيار للعينات    

 على عدد غير محدود مـن نقـاط العينـات، تـستطيع             f(x)إذا كان من الممكن تقييم      . نقاط العينات، تكون الدقّة أكبر    

 . دائماً تقديم جواباً صحيحاً– f(x)قييد المفرض في خطأ إحتساب الدالة  وعبر إهمال الت-الخوارزمية 

لكـن، هـذا لـيس      . من شأن تقييم الدالة على عدد غير محدود من نقاط العينات اإلستمرار بالعملية الى ما ال نهايـة                 

عبر إستعمال عدد محدد    . تسبةضرورياً بما أن الدقة القصوى إلحتساب العملية التكاملية هي محددة بدقة قيم الدالة المح             

فقط من نقاط العينات، تستطيع الخوارزمية إحتساب عامل التكامل والذي يعتبر دقيقاً كما هو مبرر بعدم الدقة المتأصلة                  

 .f(x)في 

 تكن  وإذا لم . تأخذ فقط الخوارزمية في بادىء األمر بضعة نقاط عينّات والتي من شأنها تقديم تقديرات غير دقيقة نسبياً                

الخوارزمية مع عدد أكبر من نقاط      )إعادة(، تتم عندها عملية تكرار    f(x)هذه التقديرات دقيقة بحسب الدقّة التي تسمح بها         

تستمر عملية التكرار هذه عبر إستعمال تقريباً ضعف عدد نقاط العينات في كل مرة وذلك حتى تصبح النتيجة                  . العينات

 .f(x)ها بحسب عدم الدقة المتأصلة ضمن المقدرة دقيقة كما يتم تبرير

 

 

 

 

 



 

  F - 2)  الوصفية(الرسائل 

، تشكل عدم الدقة  للتقدير النهائي عدداً مشتقاً من تصميم العرض المتبـع علـى الـشاشة،                  8كما تم شرحه في الفصل      

ـ          . والذي يحدد بدوره عدم الدقّه الخاصة بالدالة       سب عند نهاية كل عملية تكرار، تقوم الخوارزمية بمقارنة التقدير المحت

في حال كان اإلختالف بين     . خالل عملية التكرار هذه بالتقديرات التي تم إحتسابها خالل العمليتين المتكررتين السابقتين           

أي من هذه التقديرات الثالثة والتقديرين اآلخرين أصغر من عدم الدقة المسموح بها في التقدير النهائي، تنتهي عنـدها                   

 .Y وعدم الدقة الموافقة له في السجل Xحالي في السجل عملية اإلحتساب ويترك التقدير ال

 

 أي أن اإلختالفات بين كل من عامل        -من غير المحتمل بأن تكون األخطاء في كل من عمليات التقدير الثالث المتتالية            

نهائي أقّل مـن    وهكذا يكون الخطأ في التقدير ال     .  أكبر من عدم التكافؤ بين التقديرات عينها       -راتيالتكامل الحالي والتقد  

بالرغم من أننا ال نستطيع معرفة الخطأ في التقدير النهـائي،           ).  بشكل سريع  f(x)بشرط اال تتغير    (عدم الدقّة التابع له     

بعبارة أخرى، يشكل تقدير    . فليس من المحتمل أن يتخطى هذا الخطأ عدم الدقّة المعروضة على الشاشة والتابعة للتقدير             

 .لإلختالف بين كل من التقدير وعامل التكامل الحالي" الحد األعلى "  ما هو تقريباً Yعدم الدقّة في السجل 

 

 الحاالت التي قد تسبب نتائج غير صحيحة

 HPبالرغم من أن الخوارزمية ضمن  35s وعلى غرار باقي الخوارزميات - هي أفضل ما توفّر، ففي بعض الحاالت 

لقد تم تـصميم    . إمكانية حصول هذه الحالة ضئيلة جداً     . طيك جواب خاطىء    قد يع   -الخاصة بإحتساب التكامل الرقمي   

وتشكّل فقط الدوال ذات التصرف الشاذ مـا        . الخوارزمية لما فيه تقديم نتائج دقيقة وذلك مع أي نوع من الدوال الطيعة            

دوال ضمن الحـاالت    من النارد ورود مثل هذه ال     . يسبب إحتمال وجود خطر كبير في الحصول على جواب غير دقيق          

 .وحين ترد، يتم كل من التعرف عليها عادة والتعامل معها بشكل مباشر. المادية الفعلية

 هو القيم التابعة لها عند نقاط العينات، وال تستطيع التفريـق            f(x)ولسوء الحظ، بما أن كل ما تعرفه الخوارزمية حول          

يتم وصف هذه الحالة فيما سيرد الحقاً كما ويتم         .  كل نقاط العينات    عند f(x) وأي دالة أخرى تتوافق و       f(x)بين كل من    

ثالث دوال والتي تتضمن رسوماتها البيانية على العديد مـن نقـاط    ) فترة العملية التكاملية  /على جزء من مجال   (إظهار  

نات المشتركةالعي. 
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f (x)

x
 

 

عوامـل  . ينات، سوف تحتسب الخوارزمية التقدير عينه لعامل التكامل وألي دالة معروضـة           مع هذا العدد من نقاط الع     

التكامل التابعة للقيم التي تم إظهارها باللونين األزرق واألسود هي تقريباً متشابهة، لذلك سيكون التقدير دقيقـاً بـشكل                   

 والذي تم إظهاره بالخط المنقّط هو مختلف نوعـاً  إنما عامل تكامل الدالة.  إحدى هذه الدوالf(x)مقبول في حال شكّلت   

 . هذه الدالةf(x)ما عن اآلخرين، لذلك سيكون باألحرى التقدير الحالي غير دقيق في حال شكّلت 

وفي حال  . تتوصل الخوارزمية الى معرفة تصرف الدالة العام وذلك عبر عرض نموذج للدالة عند أكثر عدد من النقاط                

مدى العملية التكاملية، فمن الممكن وفي خـالل        /الة في منطقة ما مختلف عن التعرف على بقية مجال         لم كان تموج للد   

وعند حصول هذا، يتم زيادة عدد نقاط العينات وذلـك حتـى            . بعض عمليات التكرار أن تلتقط الخوارزمية هذا التموج       

 . وجود التموجات األكثر سرعة إنما ذات صفات مميزةتقوم عمليات تكرار متتالية بتقديم تقديرات تأخذ بعين اإلعتبار 

 :خذ على سبيل المثال، التقدير التابع لـ

.
0 ∫
∞ − dxxe x

 

بما أنك تقوم بتقدير عامل التكامل هذا بطريقة رقمية، فمن الممكن أن تعتقد بأنه يتوجب عليك تمثيل الحد األعلى للعملية             

 . يشكّل في الواقع العدد األكبر الذي يمكنك إدخاله ضمن الحاسبة والذي10499التكاملية بالعدد 

 

 

 

 



 

  F - 4)  الوصفية(الرسائل 

 f(x) = xe–xأدخل الدالة  . قم بتجربته وشاهد ما سيحصل

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

نمط معادلـة/إختيار طريقة  
 .الرياضيات

X  .إدخال المعادلة  

 X دلةنهاية المعا. 

 .المجموع التدقيقي والطول  

ــة  ــة معادل ــاء طريق إالغ
 .الرياضيات

 

 SCIقم بضبط تصميم شكل العرض في الشاشة على   وحدد كل من الحدود العليا والدنيا للعملية التكاملية على شـكل  3

 .  ، ومن ثم إبدأ بالعملية التكاملية10499صفر و 

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

8 (2 )

 
_

تحديد كل من مستوى الدقة
 .وحدود العملية التكاملية

نمط معادلـة/إختيار طريقة  
معادلةال عرض   .الرياضيات
 .على الشاشة

X 
∫

.التقدير التابع لعامل التكامل

 

 هو تماماً ∞ من صفر الى f(x) = xe–xالجواب المقدم من قبل الحاسبة ليس صحيحاً بشكل واضح، بما أن تكامل إن 

 هـو   10499، بما أن التكامل الحالي لهذه الدالة من صفر الـى            10499 بالعدد   ∞إنما ال تكمن  المشكلة في تمثيل        . 1

 البياني علـى مجـال العمليـة        f(x)واضحاً من خالل رسم     يبدو السبب التابع للجواب الغير صحيح       . 1قريب جداً من    

 .التكاملية

 

 

 

 

�
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f (x)

x
 

 

وبما أنه لم تكتشف أي نقاط عينات الشكل المسنّن،         . إن الرسم البياني هو على شكل مسنّن وقريب جداً من نقطة األصل           

حتى ولو قمت بزيادة عدد نقـاط       . عبر مجال العملية التكاملية    متطابقة وتساوي الصفر     f(x)إفترضت الخوارزمية بأن    

 SCIاألنماط /العينات عبر إحتساب التكامل ضمن كل من الطرق ، لن تكتشف أي من النقاط اإلضافية هـذا  ALL أو 11

هم مسائل كهذه،   ولما فيه ف  . ( الخاص المجال/ ضمن هذه الفرة   الشكل المسنّن عند القيام بالعملية التكاملية على هذه الدالة        

 ").الحاالت التي من شأنها إطالة وقت العملية الحسابية"راجع الموضوع الالحق 

هـي غيـر    ) تموج غير معهود في سلوك الدالة حيثما تتواجد       (لحسن الحظ، فالدوال التي تعرض مثل هذه اإلنحرافات         

فالدالـة التـي   . ة على إحداها دون معرفة سـابقة إعتيادية بما في الكفاية وبذلك لن يتوجب عليك إجراء العملية التكاملي         

األدنى /تؤدي الى نتائج خاطئة يمكن التعرف عليها من خالل الشكل السريع التي تقوم هي ومشتقاتها من الترتيب الثاني                 

 وبشكل أساسي وكلما كانت التبدالت أسرع ضـمن الدالـة أو مـشتقاتها، وكمـا             . بالتبدل ضمن مجال العملية التكاملية    

انخفض مستوى هذه المشتقات السريعة التبدل، لن تنتهي عندها العملية الحسابية بشكل سريع، كما وتقّل نسبة اإلعتمـاد             

 .على التقدير الناتج

 

 

 

 

 

 



 

  F - 6)  الوصفية(الرسائل 

بما يتعلّق وعرض مجال    ) األدنى/أو مشتقاتها في الدرجة الثانية    (الحظ بأنه يجب تحديد كل من سرعة التبدل في الدالة           

 التي لديها ثالث تموجات يمكن تمييزها بشكل أفضل عبر          f(x)مع عدد معين من نقاط العينات، فالدالة        . كامليةالعملية الت 

عيناتها حين تنتشر هذه التبدالت على مجمل مجال العملية التكاملية من أن يتم حصرها ضمن جزء صغير من المجال                   

عبر األخذ بعين اإلعتبار لهذه التبدالت أو التموجات كنـوع          ). ينيتم عرض هذه الحالتين في الرسمين البيانيين الالحق       (

كلما إزددادت  : من التذبذب ضمن الدالة، يشكّل معيار اإلهتمام نسبة فترة التذبذبات على عرض مجال العملية التكاملية              

 .اتجهذه النسبة، انتهت العملية الحسابية بسرعة أكبر كما ويمكن اإلعتماد أكثر على التقدير الن

f (x)

x

Calculated integral
of this function
will be accurate.

f (x)

a                                       b

x

Calculated integral
of this function
may be inaccurate.

a                                       b

 

 

 

 

 

 

سيكون عامل التكامل 

.المحتسب لهذه الدالة دقيق  

ل التكامل يكون عامقد 

المحتسب لهذه الدالة غير 

.دقيق
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ستتعرف في حاالت عدة وبشكل كاف على الدالة التي تريد إجراء العملية التكاملية عليها وبذلك ستكتشف ما إذا كـان                    

، يمكنـك   وإذا لم تتعرف على الدالة وتظن بأنها  ستسبب مشاكل         . للدالة ذبذبات سريعة نسبة الى مجال العملية التكاملية       

 .عندها تخطيط بعض النقاط عبر تقييم الدالة بواسطة المعادلة أو البرنامج الذي قمت بكتابتهم لهذه الغاية

مالءمتـه، هنـاك    /وإذا كان لديك شك ما، وألي سبب كان بعد الحصول على تقدير ما لعامل التكامل، حول صالحيته                

لتكاملية الى مجالين فرعيين مجاورين أو أكثر، قم بإجراء العملية          قم بتقسيم مجال العملية ا    : إجراءات بسيطة للتحقق منه   

من شأن هذا إختبار الدالة ضمن مجموعة نقـاط         . التكاملية على كل مجال فرعي ومن ثم قم بإضافة التقديرات الناتجة          

دير األولـي صـالحاً،   في حال كان التق. جديدة من العينات، وبذلك فمن المحتمل أن تظهر أي أشكال مسننّة غير مرئية       

 .يساوي عندها مجموع التقديرات للمجاالت الفرعية

 

 الحاالت التي من شأنها إطالة وقت العملية الحسابية

حصل هذا بـسبب    . قدمت الخوارزمية، في المثال السابق، جواب خطأ ألنها لم تكتشف أبداً الشكل المسنن ضمن الدالة              

لو كان العرض التابع لمجال العملية أصغر لحصلت        . رض مجال العملية التكاملية   سرعة التبدالت في الدالة نسبة الى ع      

 .على جواب صحيح، إنما سيتطلّب ذلك وقتاً طويالً في حال كان المجال ما يزال عريض جداً

 بحيـث   خذ عامل التكامل حيث يكون المجال عريضاً بما فيه الكفاية ليتطلّب وقتاً كبيراً لإلحتساب، إنما ليس عريـضاً                 

، ∞ مـن  x  من الصفر بسرعة كبيرة كلما إقتربت f(x) = xe–xالحظ أنه بسبب إقتراب . سيتم إحتسابه بشكل خاطىء

، ∞وبذلك يمكنك تقييم عامل التكامل عبر إستبدال        .  ضئيلة جداً  xتكون المساهمة لعامل تكامل الدالة عند قيم كبيرة من          

  .103، لنقل 10499ية، بعدد ما ليس كبيراً كـ الذي يشكل الحد األعلى للعملية التكامل

 : أعد إطالق مسألة عملية التكامل السابقة مع هذا الحد الجديد للعملية التكاملية

 :الشرح :شاشة العرض :المفاتيح المستعملة

 
 .الحد األعلى الجديد_

 طريقة معادلة الرياضيات/إختيار نمط 

X 
∫

 .عامل التكامل

 .عدم الدقّة للتقدير 
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  ولهفم السبب، قم بمقارنة رسم الدالة البياني بين كل من. يشكّل هذا الجواب الصحيح، إنما تتطلّب وقتاً طويالً جداً

x = 0 و  x = 103 إظهاره في المثال السابق، وبواسطة رسم الدالة البياني بين، والذي يبدو مشابهاً لذلك الذي تم 

x = 0 و  x = 10: 

 

x

f (x)

0                                                              10 

 

 W أكبر فالدالة غير مهمة بما أنها تتنـاق xوعند قيم .  صغيرةxفقط عند قيم "  مهمة "يمكنك المالحظة بأن هذه الدالة 

 .رهابشكل تدريجي ومتناسق وذلك ضمن طريقة يمكن تقدي

تقوم الخوارزمية بإختبار الدالة بواسطة كثافة أكبر من نقاط العينات حتى تصبح اإلختالفات بين تقديرات متتالية ضئيلة                 

تطلّب وقتاً أقل للوصول الى هذه الكثافة       توفيما يتعلّق بمجال ضيق ضمن المساحة حيث تكون الدالة مهمة،           . بشكل كاف 

 .الهامة

عينها من نقاط العينات، يكون إجمالي عدد نقاط العينات المطلوبة على المجال األكبـر، أعظـم                ولما فيه إنجاز الكثافة     

وبنتيجة ذلك، يتطلّب القيام بعدة عمليات تكرار على المجال األكبر لما           . بكثير من العدد المطلوب على المجال األصغر      

 . ل التكامل وقتاً طويالً نوعاً مافيه إنجاز تقدير ما بنفس الدقة، وبذلك تتطلّب عملية إحتساب عام
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وبما أن الوقت الخاص بالعملية الحسابية يعتمد على مدى قرب إنجاز كثافة معينة من نقاط العينات ضمن المساحة حيث           

ساحات تكون الدالة مهمة، تتم عندها إطالة العملية الحسابية ألي دالة في حال تضمن مجال العملية التكاملية عادة على م                  

لحسن الحظ، إذا توجب عليك إحتساب عامل تكامل على هذا النحـو، بإمكانـك تعـديل                . حيث تكون الدالة غير مهمة    

ويتم القيام بذلك عبر تقنيتين وهما تقسيم مجال العمليـة          . المسألة بحيث يتم تخفيض وقت العملية الحسابية الى حد بعيد         

هذه الطرق بتبديل إما الدالـة أو حـدود العمليـة التكامليـة وبـذلك يتحـسن                 تسمح لك   . التكاملية وتحويل المتغيرات  

 . التابعة للعملية التكاملية) المجاالت(سلوك عامل التكامل على المجال /تصرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 F - 1)  وصفيةال(الرسائل 

F 

 )الوصفيه(الرسائل

يظهر . على الشاشة) وصفية( تستجيب اآللة الحاسبة لحاالت معينة أو لعمليات الضرب على المفاتيح عبر عرض رسالة

من . تبقى الرسالة وذلك حتى تقوم بتصفيتها, وفيما يتعلّق بحاالت ذات أهمية.   ليلفت إنتباهك الى الرسالةالمؤشر 

اما الضغط  .تصفية الرسالة ويتم عرض المحتوى السابق على الشاشة/  محو   أو شأن الضغط على كل من 

 .تصفية الرسالة إنما لن يتم تنفيذ الوظيفة أو الدالة الخاصة بالمفتاح/فيقوم بمحو, على أي مفتاح آخر

لبرنامج ما وذلك في الوقت ) label(بطاقة /إختيار تعريف, حاول برنامج تم إطالقه  ∫

 .الذي يكون فيه إحتساب العملية التكاملية في طور التنفيذ

 (حاول برنامج تم إطالقه القيام بتكامل برنامج ما  ∫∫  variable∫  ( وذلك في الوقت

 .الذي يكون إحتساب عملية تكاملية أخرى في طور التنفيذ

نامج ما وذلك في الوقت الذي يكون فيه إحتساب إيجاد الحّل لبر, حاول برنامج تم إطالقه ∫

 .العملية التكاملية في طور التنفيذ

 (كتالوج المتغيرات/ال يشير جدول    (  .الى أي قيم مخزنّة) (

 SOLVINGعند قيام عملية )  أو متجه مامركّبمثال عدد (لقد قمت يتحديد التخمين الخطأ 

 . لمتغير ماعلى المعادلة

 .تقوم الحاسبة بتنفيذ دالة ما والتي تستغرق لبعض الوقت

 .محو كل شيء في الذاكرة/يسمح لك بالتحقّق من تصفية   

يتم حصوله فقط ضمن (تصفية المعادلة التي تقوم يتحرير نصها /يسمح لك بالتحقّق من محو    

 .) الرياضياتطريقة إدخال معادلة

يتم حصوله فقط ضمن طريقة (تصفية كامل البرامج في الذاكرة /يسمح لك بالتحقّق من محو    

 .)إدخال البرامج

 إذا إحتوى السجل ويتضمن ( محاولة إجراء القسمة الحسابية على الصفر   

Yعلى الصفر(. 
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 .ة لبرنامج ما والموجود أصالً لروتينة برنامج آخربطاق/محاولة إدخال تعريف

فتشير عندها ,  هو دائري الذاكرةوبما أن تصميم. ذاكرة معادلة الرياضيات" قمه"اإلشارة الى     

  الموجودة بعـد األخيـرة ضـمن ذاكـرة معادلـة      " المعادلة" أيضاً الى  

  .الرياضيات

 .تقوم الحاسبة بإحتساب معامل التكامل التابع لكل من المعادلة أو البرنامج

 ،  تم إطالقها عبر الضغط على ∫FN، او  CALCULATE ، SOLVEإيقاف عملية /إعاقة

 .PGM، أو  ALG،   RPN، EQNالطرق ,   ضمن كل من األطر  أو 

 :خطأ معطيات 

 . محاولة تخزين أو إحتساب معطيات غير صحيحة 

 مع أعداد غير r >nمحاولة إحتساب العمليات التبادلية أو التوافقية بواسطة كل من  

 .n ≥1016أو بواسطة  , n أو rصحيحة 

 .  أو متجه ما ضمن معطيات اإلحصاءاتمركّبمحاولة تخزين عدد  

 والذي يحتوي على أرقام أكثر من nقاعدة العد /اسمحاولة تخزين عدد ضمن أس 

 . nقاعدة العد األكبر لـ /تلك المسموح بها ضمن األساس

مقبول بها ضمن سجل اإلحصاءات عبر /محاولة تخزين معطيات غير صحيحة 

  .إستعمال عملية 

 .ات أو متجهمحاولة القيام بمقارنة أعداد مركّبة 

 :ية أو الزائدية المقطع مع حجة غير مسموح بهامحاولة إستعمال الدالة المثلث 

 .  درجة90 والذي يشكّل مضاعف مفرد لـ x  بواسطة 

  .x > 1  أو x < –1  بواسطة  أو 

 .x ≥ 1  أو x ≤ –1 بواسطة  

 x< 1 بواسطة 

 .ة مامحاولة إدخال إسم متغير غير مقبول به عند القيام بإيجاد الحّل لمعادل

   بواسطة gamma  أو factorialمحاولة القيام بعملية العاملي  x كعدد صحيح سلبي

 .المنحى

 

 

 

 



 

 F - 3)  وصفيةال(الرسائل 

 :الدليل /خطأ في عملية األس

 .   أو على الدليل السلبي المنحى0th) الدليل( على القدرة 0محاولة رفع الصفر  

 .  عدد غير صحيحةقدر/محاولة رفع عدد سلبي المنحى على دليل 

 .على عدد ذات جزء حقيقي سلبي المنحى ) i 0 + 0 (مركّبمحاولة رفع عدد  

 .))I(لم تحدد ( محاولة القيام بعملية مع قيمة غير مباشرة وغير مقبولة

 .))J(لم تحدد ( محاولة القيام بعملية مع قيمة غير مباشرة وغير مقبولة

 .)i0 + 0(اولة أخذ اللوغاريتم لقيمة الصفر او مح

 .محاولة أخذ اللوغاريتم لعدد سلبي المنحى

 .)B‐3راجع الصفحة (تصفية كامل ذاكرة اإلستعمال/تم محو

 .)Bراجع الملحق (ام بالعملية ليس لدى الحاسبة ذاكرة كافية متوفّرة للقي

تحصل فقط عندما يتم (الشرط الذي تم التحقق منه بواسطة تعليمة اإلختبار ليس صحيحاً 

 .)التنفيذ من خالل لوحة المفاتيح

لبرنامج ما  بواسطة كل ) أو رقم السطر(تعريف غير موجود /محاولة اإلشارة الى بطاقة

  قد يعني ظ بأن الخطأ  الح. أو  , من 

تعريف برنامج ما /بإستدعاء بطاقة) من خالل لوحة المفاتيح(لقد قمت وبشكل صريح  

 أو, غير موجود

 . تعريف آخر غير موجود/البرنامج الذي قمت بإستدعائه يشير الى بطاقة 

 .ال وجود لنتيجة العملية التكاملية

 (جكتالوج البرام/ال يشير جول   ( تعريف تم /الى أي بطاقة) (

 .تخزينه

 .التخطيطية هذه/ال وجود ألي حّل فيما يتعلّق بنظام المعادلة الخطية

 .التخطيطية/تم إيجاد العديد من الحلول فيما يخص هذا النظام من المعادالت الخطية

إيجاد جذر المعادلة عبر )  PGMو  EQNإطار/مل ذلك طريقةويش(  SOLVEال تستطيع 

تخمين : تشمل هذه الحاالت على). D‐8راجع الصفحة (إستعمال التخمينات األولية الحالية 

التقدم .  جهة الشمال ال تساوي اليمين, نقطة ذات أهمية/موضع, سيء، حّل غير موجود

وقد تسببت نفس الحالة بدل عن , الخطأ  تم تنفيذها ضمن برنامج ما هذا SOLVEعملية 

  ).السطر الذي يتبع المتغير (ذلك بتخطيها لسطر البرنامج التالي

 



 

  F - 4)  الوصفية(الرسائل 

تقوم الحاسبة . حجم نتيجة ما كبير جداً لتتعامل معه الحاسبة,)يتم عرضه مؤقتاً(تحذير 

.   ضمن تصميم شكل العرض المتبع على الشاشة9.99999999999E499±عطاء بإ

تقوم هذه الحالة ).  17-1على الصفحة " نطاق األعداد والفيض الحسابي/مدى"راجع (

سيكون عندها للفيض الحسابي قدرة , 5وإذا تم تحديد المعين .  6ضبط المعين /بتحديد

ا وترك الرسالة على شاشة العرض وذلك حتى تقوم إضافية إليقاف برنامج ما تم إطالقه كم

 . بالضغط على مفتاح ما

 فتشير عندها, وبما أن تصميم الذاكرة هو دائري. ذاكرة البرنامج" قمه"اإلشارة الى 

 .  الموجودة بعد السطر األخير ضمن ذاكرة البرنامج" السطر" أيضاً الى   

 ).FN∫  أو SOLVEغير روتينة كل من (تقوم الحاسبة بإطالق معادلة أو برنامج ما 

 ) متغير(محاولة تنفيذ  variable أو      d  variable∫ دون إختيار  

من الممكن حدوث هذا في المرة األولى التي تستعمل فيها . بطاقة برنامج ما/تعريف

SOLVE أو   ∫FN أو يمكن حدوثه في حال لم يعد ,    بعد الرسالة

 . التعريف موجوداً

)تعريف /حاول برنامج تم إطالقه إختيار بطاقة label) برنامج ما عندما تكون عملية 

SOLVEفي طور التنفيذ  . 

  في طور SOLVEامج ما عندما تكون عملية حاول برنامج تم إطالقه إيجاد الحّل لبرن

 .التنفيذ

 SOLVEحاول برنامج تم إطالقه القيام بالعملية التكاملية على برنامج ما عندما تكون عملية ∫

 .في طور التنفيذ

من الممكن أن . ذر التابع لهاتقوم الحاسبة بإيجاد الحّل لمعادلة أو برنامج ما فيما يتعلّق بالج

 .تستغرق هذه العملية لبعض الوقت

 .محاولة إحتساب جذر التربيع التابع لعدد سلبي المنحى

 

 

 

 

 



 

 F - 5)  وصفيةال(الرسائل 

 :خطأ إحصاءات

 .n = 0محاولة إجراء عملية إحصاءات حسابية بواسطة  

 = n  بواسطة b ، أو sx  ، sy  ، x̂ ، ŷ ،m  ، rمحاولة إحتساب كل من  

1. 

  yتساوي كل معطيات (   فقطx  مع معطيات wx، أو r ، x̂محاولةإحتساب   
 ).قيمة الصفر

 .  المتساويةx مع جميع معطيات  b ، أو x̂  ،ŷ ،r  ، mمحاولة إحتساب   

 أو Ûمعادلة، , تم إكتشاف خطأ في تركيب النص عند تقييم كل من عبارة حسابية

تصفية رسالة الخطأ والسماح لك / محوÅ أو من شأن الضغط على  .  "

 . بتصحيح الخطأ

. BIN أو HEX ,OCTكّل من أساس العد ل/حجم العدد كبير جداً ليتم تحويله الى قاعدة

 . n ≤34,359,738,367 ≥ 34,359,738,368–يجب أن يكون العدد ضمن النطاق 

يمكن  (21st المتداخلة الواحد والعشرون تعريف /حاول برنامج تم إطالقه تنفيذ بطاقة

فمن ,   تستعمل مستوى ما∫FN  و SOLVEوبما أن كل من ).   روتينة فرعية20تداخل 

 . الممكن أن ينتجوا هذا الخطأ

تحصل فقط عند تنفيذها من (الحالة التي تم التحقّق منها بتعليمة اإلختبار هي صحيحة 

 ).خالل لوحة المفاتيح

 

 :رسائل إختبار ذاتية

 .لقد تم القيام باإلختبار الذاتي وإختبار لوحة المفاتيح

 .لقد أخقف كل من اإلختبار الذاتي وإختبار لوحة المفاتيح

 .رسالة حقوق النشر والتي تعرض بعد إكمال عملية اإلختبار الذاتي بنجاح©

 

 

 

 





 

 G - 1فهرست العمليات  

G 

 فهرست العمليات

تمت الجدولة بحـسب    .  يالئم ذلك   الدوال والعمليات والصيغ التابعة لها حيث      كافةسريعاً ل /يشكّل هذا القسم مرجعاً عملياً    

على سبيل المثال، يتم تنفيذ الدالـة ذات اإلسـم          . الترتيب األبجدي إلسم الدالة وهو اإلسم المستعمل في أسطر البرنامج         

FIX n8  على شكل  (1 ) n. 

 . أما الدوال التي ال يمكن برمجتها، تكتب أسماؤها ضمن مربعات، مثالً 

أما . الرموز/موز التي ليست على شكل الحروف والرموز اإلغريقية أبجدياً قبل كل األحرفيتم تركيب كل من الر

 .فيتم تركيبها أبجدياً كما لو لم يكن السهم موجوداً) DEGعلى سبيل المثال ( أسماء الدوال التي يسبقها سهم ما

 .، الى وجود مالحظات عند نهاية القائمة*مود األخير ذات العالمة يشير الع

  الصفحة المفاتيح والشرح اإلسم

+/– العالمة الحسابية لعدد ما ليتبد. Changes the sign of a number. 1-15 1 

 y + x   Addition. Returns y + x. 1-19 1 عملية الجمع الحسابية، تعطي +

 y – x  Subtraction. Returns y – x. 1-19 1  عملية الجمع الحسابية، تعطي –

 y × x  Multiplication. Returns y × x. 1-19 1  عملية الجمع الحسابية، تعطي ×

 y ÷ x  Division. Returns y ÷ x. 1-19 1  عملية الجمع الحسابية، تعطي ÷

 Power. Indicates an exponent. 6-16 1  .الدليل/ تشير الى األس.القدرة ^

حذف الرقم األخير الذي تم إدخاله،  
تصفية الئحة /، محوxتصفية /محو

 خيارات، حذف الدالة األخيرة التي تم
إدخالها ضمن معادلة ما، حذف معادلة 

 .ما، حذف خطوة برنامج ما

Deletes the last digit keyed in; clears 
x; clears a menu; erases last 

function keyed in an equation; 
deletes an equation; deletes a 

program step. 

1-4 
1-8 
6-3 
13-7 

 

عرض قيد اإلدخال السابق ضمن  ×
اإلنتقال الى . الكتالوج على الشاشة/الدليل

المعادلة السابقة ضمن قائمة معادلة 
إنتقال مؤشر البرنامج الى . الرياضيات

 .الخطوة السابقة

Displays previous entry in catalog; 
moves to previous equation in 
equation list; moves program 

pointer to previous step. 

1-28 
6-3 
13-11 
13-20 

 

Ø  عرض قيد اإلدخال التالي ضمن
اإلنتقال الى . الكتالوج على الشاشة/الدليل

المعادلة التالية ضمن قائمة معادلة 
إنتقال مؤشر البرنامج الى . الرياضيات

، )خالل إدخال البرنامج(الخطوة التالية 
ليس خالل (فيذ سطر البرنامج الحاليتن

 ).عملية إدخال البرنامج

Displays next entry in catalog; 
moves to next equation in equation 
list; moves program pointer to next 

line (during program entry); executes 
the current program line (not during 

program entry). 

1-28 
6-3 
13-11 
13-20 

 



 

  G - 2فهرست العمليات  

  الصفحة المفاتيح والشرح اإلسم

Ö orÕ تحريك الدالة المنزلقة وال تقوم بحذف
 .أي محتوى

Moves the cursor and does not 
delete any content. 

 

1-14  

Ö or 
Õ

تحريك الشاشة لما فيه إظهار المزيد من 
. األرقام من على الشمال أو اليمين

. عرض بقية معادلة ما أو عدد ثنائي
فحة قائمة الخيارات اإلنتقال الى الص

التالية ضمن كل من لوائح الخيارات 
CONST و SUMS. 

Scrolls the display to show more 
digits to the left and right; displays 

the rest of an equation or binary 
number; goes the next menu page in 

the CONST and SUMS menus. 

1-11 
6-4 
11-8 

 

نتقال الى السطر األعلى من المعادلة اإل×
أو الى السطر األول التابع 

البطاقة األخيرة ضمن /للتعريف
 نمط البرنامج/طريقة

Goes to the top line of the equation 
or the first line of the last label in 

program mode. 

6-3  

Ø اإلنتقال الى السطر األخير من المعادلة
سطر األول التابع أو الى ال
البطاقة التالي ضمن /للتعريف
 نمط البرنامج/طريقة

Goes to the last line of the equation 
or the first line of the next label in 

program mode. 

6-3  

تفصل الحجج بين الثنائية أو  ,
 .الثالثية لدالة ما

Separates the two or three 
arguments of a function. 

6-5 1 

1/x المعكوس/ المقلوب.  Reciprocal. 1-18 1 

10x  الدليل / األس
 وقد تم 10يعطي . المشترك/العادي

  .×) دليل(رفعها على قدرة 

  Common exponential. 
Returns 10 raised to the × power. 

4-2 1 

 يعطي .  النسبة المئوية %

 (y × x) ÷ 100. 

 Percent. 
Returns (y × x) ÷ 100. 

4-6 1 

%CHG  ل بنسبة المئةالتبد  .
 .(100 ÷ y)(x – y)يعطي 

  Percent change. 
Returns (x – y)(100 ÷ y). 

4-6 1 

π   يعطي التقدير 
 ). رقما12ً (3.14159265359

  Returns the approximation 
3.14159265359 (12 digits). 

4-3 1 

Σ+  تراكم /جميعت(y, x) ضمن سجالت 
 .اإلحصاءات

 Accumulates (y, x) into statistics 
registers. 

12-2 Σ
+ 

Σ–    إزالة(y, x) من سجالت 
 .اإلحصاءات

  Removes (y, x) from 
statistics registers. 

12-2 Σ
– 

Σx   Õ ( يعطي مجموع   (
 .xقيم 

 Õ ( )  
Returns the sum of x–values. 

12-11 1 

Σx2   ÕÕÕ 
(  .xيعطي مجموع تربيع قيم (

 ÕÕÕ ( ) 
Returns the sum of squares of x–

values. 

12-11 1 

Σxy ÕÕÕÕÕ 
( )  

ÕÕÕÕÕ 
( ) 

Returns the sum of products of x–and 
y–values. 

12-11 1 



 

 G - 3فهرست العمليات  

  الصفحة المفاتيح والشرح اإلسم

.y و xقيم ليعطي مجموع عملية ضرب 

Σy ÕÕ ( عطي ي  (
 .yمجموع قيم 

ÕÕ ( ) 
Returns the sum of y–values. 

12-11 1 

Σy2   ÕÕÕÕ 
(  .yيعطي مجموع تربيع قيم   (

 ÕÕÕÕ ( )
Returns the sum of squares of y–

values. 

12-11 1 

σx   ÕÕ (σ يعطي  (
اإلنحراف المعياري النموذجي لتعداد 

 :x السكان التابع لقيم

nxxi ÷−∑ 2)(
  

 ÕÕ (σ )
Returns population standard 
deviation of x–values: 

nxxi ÷−∑ 2)(

12-7 1 

σy 
 

 ÕÕÕ (σ يعطي  (
اإلنحراف المعياري النموذجي لتعداد 

 :y السكان التابع لقيم

nyyi ÷−∑ 2)( 

 ÕÕÕ (σ ) 
Returns population standard 
deviation of y–values: 

nyyi ÷−∑ 2)( 

 

12-7 
 

1 

∫FN d variable )    _∫  ( variable 
يقوم بإجراء العملية التكاملية  . )متغير(

على المعادلة المعروضة على الشاشة أو 
على البرنامج الذي تم إختياره بواسطة 

FN=،األدنى  عب ر إستعمال كل من الحد
للمتغير التابع للعملية التكاملية ضمن 

 والحد األعلى للمتغير التابع Yالسجل 
 .Xللعملية التكاملية ضمن السجل 

 ( ∫  _)  
Integrates the displayed equation or 
the program selected by FN=, using 

lower limit of the variable of 
integration in the Y–register and 

upper limit of the variable of 
integration in the X–register. 

8-2 
15-7 

 

( ) 
 

. 4parenthesis) الهاللين/األقواس(
 لترك األقواس لعملية Õإضغط على 
 .حسابية الحقة

4parenthesis. press Õ to leave 
the parenthesis for further 

calculation. 

6-6 
 

1 
 

رمز تابع للمتجهات لما فيه  :3 [ ]
 .القيام بعمليات المتجهات

3: A vector symbol for 
performing vector operations

10-1 1 

θ ?:  ةرمز تابع لألعداد المركب
 .لما فيه القيام بعمليات األعداد المركبة

?: A complex number symbol 
for performing complex number 

operations

9-1 1 

A through Z )رمتغي(variableر ما قيمةمتغي 
 .تمتّ تسميته

variable Value of named 
variable.  

6-4 1 

ABS    القيمة المطلقة، تعطيx.   Absolute value. 
Returns x. 

4-17 1 

ACOS    قوس جيب التمام، تعطي
cos –1x. 

  Arc cosine. 
Returns cos –1x. 

4-4 1 

ACOSH    قوس جيب
 التمام الزائدي المقطع، تعطي

 cosh –1 x. 

 
Hyperbolic arc cosine. 

Returns cosh –1 x. 

4-6 1 

9   Activates Algebraic mode.1-9  .طريقة الحساب الجبري/تشغيل إطار)



 

  G - 4فهرست العمليات  

  الصفحة المفاتيح والشرح اإلسم

) 
ALOG   الدليل العادي، يعطي /األس

الدليل /القدرة وقد تم رفعه على 10العدد 
 .)نقيض اللوغاريتم(.المحدد

  Common exponential. 
Returns 10 raised to the specified 

power (antilogarithm). 

6-16 1 

ALL 8 ( عرض (
شة، قد يتوجب األرقام المهمة على الشا

 لرؤية كل )Õ(التحرك يميناً 
 .األعداد

8 ( )  
Displays all significant digits. May 

have to scroll right ( Õ) to see 
all of the digits.  

1-23  

AND > (1AND) 
 .عامل حساب المنطق

> (1AND) 
Logic operator

11-4 1 

ARG =إ 
 ة التابعة له البستبدال عدد مركبحج

”θ”. 

= 
Replaces a complex number with its 

Argument ”θ”

4-14 1 

ASIN   Arc  sine قوس جيب 
 .sin –1 xالزاوية، يعطي 

 Arc sine 
Returns sin –1 x. 

4-4 1 

ASINH   قوس جيب  
 الزاوية الزائدية المقطع، يعطي

 sinh –1 x. 

  
Hyperbolic arc sine. 

Returns sinh –1 x. 

4-6 1 

ATAN   ظل الزاوية، /قوس مماس
 .tan –1 x يعطي

  Arc tangent. 
Returns tan –1 x. 

4-4 1 

ATANH   قوس  
ظل الزاوية الزائدية المقطع، /مماس
 .tanh –1 xيعطي 

   
Hyperbolic arc tangent. 

Returns tanh –1 x. 

4-6 1 

b   ÕÕÕÕ ( ) 
 للخط yإعتراض / داخليعطي ت

 y – mx: اإلرتدادي

 ÕÕÕÕ ( ) 
Returns the y–intercept of the 

regression line: y – mx. 

12-11 1 

b  ( ) 
 .يشير الى عدد ثنائي

 ( ) 
Indicates a binary number

11-2 1 

عرض الئحة خيارات تحويل  
 .قاعدة العد/األساس

Displays the base–conversion menu. 11-1  

BIN ( إختيار (
 ).2القاعدة  (نمط األعداد الثنائية/طريقة

( ) 
Selects Binary (base 2) mode. 

11-1  

سجل تصفية ال/تشغيل اآللة الحاسبة، محو 
xتصفية الرسائل وتوجيه /، محو

اإلدخال، إلغاء لوائح الخيارات، إلغاء 
الكتالوج، إلغاء طريقة إدخال /الدليل

معادلة الرياضيات، إلغاء طريقة إدخال 
البرنامج، إيقاف عملية تنفيذ معادلة ما، 

 .إيقاف برنامج ما تم إطالقه

 

Turns on calculator; clears x; clears 
messages and prompts; cancels 

menus; cancels catalogs; cancels 
equation entry; cancels program 

entry; halts execution of an equation; 
halts a running program. 

1-1 
1-4 
1-8 
1-29 

6-3 
13-7 
13-19 
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  الصفحة المفاتيح والشرح اإلسم

/c    Denominator.مقام / مخرج
تحديد ضبط الحد التابع . الكسر
كسر التابع للكسور مقام ال/لمخرج

في حال . xالمعروضة في الشاشة على 
 c/ ، يقوم بعرض قيمة x = 1كانت 

 .الحالية على الشاشة

  Denominator. 
Sets denominator limit for displayed 

fractions to x. If x = 1, displays 
current /c value. 

5-4  

°C   تحويل° F الى ° C.  Converts ° F to ° C. 4-14 1 

CF n    ( ) n 
 0 من nتساوي (n المعينتصفية /محو
 ).11الى 

  ( ) n 
Clears flag n (n = 0 through 11). 

14-12  

تصفية /عرض الئحة خيارات لمحو  
. األعداد أو أجزاء من الذاكرة

تصفية كل من المتغير أو البرنامج /محو
كتالوج /يلالمشار اليهما من خالل دل

MEM . تصفية المعادلة /محو
 .المعروضة على الشاشة

Displays menu to clear numbers or 
parts of memory; clears indicated 
variable or program from a MEM 

catalog; clears displayed equation;   

1-5 
1-28 

 

 
 

( ) 

تصفية كل من المعطيات، /محو
 .رامج المخزنّةالمعادالت والب

Clears all stored data, equations, 
and programs. 

1-29  

 
 

( ) 

الحاسبة ضمن ( تصفية كل البرامج/محو
 ).إطار البرنامج/طريقة

Clears all programs (calculator in 
Program mode). 

13-23  

 
 

( ) 

تصفية المعادلة المعروضة على /محو
إطار / ضمن طريقةالحاسبة(الشاشة 

 )معادلة الرياضيات

Clears the displayed equation 
(calculator in Equation mode). 

13-7  

CLΣ    (4 تصفية /محو (
 .سجالت اإلحصاءات

  (4 ) 
Clears statistics registers. 

12-1  

CLVARS    ( ) 
تصفية كل المتغيرات على قيمة /محو

 .الصفر

  ( ) 
Clears all variables to zero. 

3-6  

CLx    (  xتصفية /محو (
 .على الصفر)Xالسجل (

  ( ) 
Clears x (the X-register) to zero. 

2-3 
2-7 
13-7 

 

CLVARx   ( ) 
تصفية المتغيرات الغير مباشرة / محو

، على xذات العنوان األكبر من عنوان 
 .قيمة الصفر

  ( ) 
Clears indirect variables whose 

address is greater than the x 
address to zero.

1-4  

CLSTK   ( ) 
تصفية كل مستويات المكدس على /محو

 .قيمة الصفر

  ( ) 
Clears all stack levels to zero.

2-7  

CM   تحويل اإلنشات الى  Converts inches to 
centimeters. 

4-14 1 
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  الصفحة المفاتيح والشرح اإلسم

 .سنتيمترات

nCr  x ة ألصنافالعملية التوافقيn 
  في وقت ما، يعطي rتم أخذها 

n! ÷ (r! (n – r)!) 

 x Combinations of n items 
taken r at a time. 

Returns n! ÷ (r! (n – r)!). 

4-15 1 

COS  Cosine جيب التمام، يعطي 
cos x 

 Cosine. 
Returns cos x. 

4-3 1 

COSH      Hyperbolic 
cosine ،جيب التمام الزائدي المقطع 
 cosh xيعطي 

   Hyperbolic 
cosine. Returns cosh x. 

4-6 1 

  Accesses the 41 physics constants.4-8 .41الوصول الى ثوابت الفيزياء الـ  

d ( ) 
 . يشير الى عدد عشري

 ( ) 
indicates a decimal number 

11-1 1 

DEC  ( إختيار (
 .نمط العدد العشري/طريقة

 ( ) 
Selects Decimal mode. 

11-1  

DEG  ( ) 
طريقة القياس الزاوي /إختيارنمط
 .بالدرجات

9  ( ) 
Selects Degrees angular mode. 

4-4  

DEG   من  Radians الى 
.x (360/2π) عطي  ، يdegreesدرجات 

 Radians to degrees. 
Returns (360/2π) x. 

4-13 1 

عرض الئحة خيارات لما فيه تحديد  8
شكل العرض على الشاشة، أساس 

للفصل بين اآلالف، كما )  أو(العدد
وتصميم شكل العرض التابع لألعداد 

 .المركبة

Displays menu to set the display 
format, radix (  or  ), thousand 
separator, and display format of 

complex number. 

1-21  

DSE variable )متغّير(   variable 
التخفيض، التخطّي عند التعادل أو النسبة 

فيما يتعلّق بعدد للتحكّم . األقل
ccccccc.fffii ،ر مافي متغي والمخزن 

من ) قيمة الزيادة (iiيقوم بطرح 
ccccccc) وفي حال كانت  ) يمة العدادق

يتخطّى ) القيمة النهائية(  fff≥النتيجة 
 .السطر التالي

  variable 
Decrement, Skip if Equal or less. For 
control number ccccccc.fffii stored in 

a variable, subtracts ii (increment 
value) from ccccccc (counter value) 

and, if the result ≤fff (final value), 
skips the next program line. 

14-18  

الدليل وإضافة /البدء بعملية إدخال األس 
"E "إدخاله يشير . على العدد الذي يتم

 . تتبع ذلك10دليل مؤلفة من /الى قدرة

Begins entry of exponents and adds 
"E" to the number being entered. 

Indicates that a power of 10 
follows. 

1-15 1 
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  الصفحة المفاتيح والشرح اإلسم

ENG n 8 ( )n  إختيار
تصميم العرض الهندسي مع عدد أرقام 

n لتساوي ( تتبع العدد األوn الى 0 من 
11.( 

8 ( )n  
Selects Engineering display with n 

digits following the first digit (n = 0 
through 11). 

1-22  

@and
2 

 

يل تصميم شكل العرض تسبب بتبد
الدليل والتابع للعدد المعروض /لألس

 .3على الشاشة الى مضاعف من العدد 

Causes the exponent display for the 
number being displayed to change 

in multiple of 3.

1-22  

الفصل بين عددين يتم إدخالهما على  
التوالي، إكمال عملية إدخال المعادلة، 

يام بتقييم المعادلة المعروضة على الق
وتخزين النتيجة في حال (الشاشة
 ).المالءمة

Separates two numbers keyed in 
sequentially; completes equation 

entry; evaluates the displayed 
equation (and stores result if 

appropriate).  

1-19 
6-4 
6-11 

 

ENTER   نسخx الى السجل Y  رفع ،y 
، T  الى السجل z ، رفع Zالى السجل 

 .tوخسارة 

 
Copies x into the Y–register, lifts y 

into the Z–register, lifts z into the T–
register, and loses t. 

2-6  

) اإلنتقال من وإلى(تشغيل أو إلغاء  
 .طريقة إدخال معادلة الرياضيات/نمط

Activates or cancels (toggles) 
Equation–entry mode. 

6-3 
13-7 

 

Ex الطبيعي/الدليل العادي/األس .
 وقد تم رفعها على قدرة eيعطي 

 .x) الدليل(

 Natural exponential. 
Returns e raised to the x power. 

4-1 1 

EXP  الطبيعي/الدليل العادي/األس .
 وقد تم رفعها على قدرة eيعطي 

 .ةالمحدد) الدليل(

 Natural exponential. 
Returns e raised to the specified 

power. 

6-16 1 

°F    تحويل °C الى °F.   Converts °C to °F. 4-14 1 

طريقة إدخال /إيقاف وتشغيل نمط  
 الكسور

Turns on and off Fraction–display 
mode. 

5-1  

FIX n 8  ( ) n إختيار نمط 
 من المواضع nثابت مع عدد العرض ال
 n ≤ 11 ≥ 0: العشرية

8 ( ) n 
Selects Fixed display with n decimal 

places: 0 ≤ n ≤ 11. 

1-21  

عرض الئحة الخيارات التي من شأنها   
تحديد، محو وإختيار 

 .المؤشرات/المعينات

Displays the menu to set, clear, and 
test flags. 

14-12  

FN = label   إختيار . بطاقة/تعريف
البطاقة بمثابة /البرنامج ذات التعريف

يستعمل من قبل كل من (الدالة الحالية 

SOLVE و FN ∫( 

  label 
Selects labeled program as the 

current function (used by SOLVE 
and ∫FN). 

15-1 
15-7 

 

FP ( الجزء الكسري  (
 . xمن 

( ) Fractional part 
of x. 

Error! 
Referen

ce 
source 

not

1 
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  الصفحة المفاتيح والشرح اإلسم

found.4
-17 

FS? n   ( ) n في حال 
، )11 الى 0 من n) nتم ضبط المعين 

وإذا . يقوم بتنفيذ سطر البرنامج التالي
، يتخطى سطر n تصفية المعين تمت

 .البرنامج التالي

 ( ) n 
If flag n (n = 0 through 11) is set, 
executes the next program line; if 

flag n is clear, skips the next 
program line. 

14-12  

GAL   تحويل الليترات الى
 .غالونات

 Converts liters to 
gallons. 

4-14 1 

GRAD 9  ( تحديد نمط القياس (
 .Gradsالزاوي 

9  ( )Sets Grads 
angular mode. 

4-4  

 label 
nnn 

 nnnوضع مؤشر البرنامج على السطر 
 .تعريف البرنامج/لبطاقة

Sets program pointer to line nnn of 
program label. 

13-21  

 PRGMوضع مؤشر البرنامج على    
TOP. 

Sets program pointer to PRGM TOP. 13-21  

h ( اإلشارة الى  (
 .عدد ستّ عشري

 ( ) 
Indicates a hexadecimal number  

11-1 1 

HEX ( إختيار (
القاعدة (طريقة لنظام الستّ عشري/نمط
16.( 

( ) 
Selects Hexadecimal (base 16) 

mode. 

11-1  

  للدوال الزائدية _HYPالبادئة عرض   
 .المقطع

Displays the HYP_ prefix for 
hyperbolic functions. 

4-6  

HMS   ،الساعات الى ساعات

 من كسور x تحويل .دقائق، ثواني

-شكل الساعات/عشرية الى نمط

 .الثواني-الدقائق

 
Hours to hours, minutes, seconds. 

Converts x from a decimal fraction 
to hours–minutes–seconds format. 

4-13 1 

HMS5  ،ساعات، دقائق، ثواني

 من الشكل xتحويل . الى ساعات

ثواني الى كسور -دقائق-ساعات

 .عشرية

5

Hours, minutes, seconds to hours. 
Converts x from hours–minutes–

seconds format to a decimal 
fraction. 

4-13 1 

 Used for entering complex numbers9-2 .دخال األعداد المركبةيستعمل إل6
 

1 

(I)/(J)7 /A, 7 /A 
الرمز /قيمة المتغير والذي يوافق الحرف

التابع له القيمة الرقمية المخزنه ضمن 

 .I /Jالمتغير 

7 /A, 7 /A 
. Value of variable whose letter 

corresponds to the numeric value 
stored in variable I/J. 

6-4 
14-21 

1 

IN   تحويل السنتيمترات الى  Converts centimeters to 
inches. 

4-14 1 
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 .إنشات

IDIV( يعطي  (÷

المتبقي من عملية القسمة التي تتضمن 

 .عددين صحيحين

( ÷) Produces 
the quotient of a division operation 

involving two integers.

6-16 1 

INT÷( يعطي  (÷

المتبقي من عملية القسمة التي تتضمن 

 .عددين صحيحين

( ÷) Produces 
the quotient of a division operation 

involving two integers.

4-2 1 

INTG( الحصول  (

على العدد الصحيح األكبر والذي إما 

 .أقّل من العدد المقدميعادل أو 

( ) Obtains the 
greatest integer equal to or less than 

given number.

4-18 1 

INPUT variable)رمتغي (    variable .
، عرض Xإستعادة المتغير الى السجل 

كل من قيمة المتغير واإلسم التابع له 
على الشاشة كما و يوقف عملية تنفيذ 

  من شأن الضغط على. مجالبرنا
أو على )لمتابعة عملية تنفيذ البرنامج(

Ø )لتنفيذ سطر البرنامج الحالي( ،
تخزين قيد اإلدخال الخاص بك ضمن 

 ).يستعمل فقط في البرامج( المتغير

 

  variable 
Recalls the variable to the X–

register, displays the variable's 
name and value, and halts program 
execution. Pressing  (to resume 

program execution) or  Ø (to 
execute the current program line) 
stores your input in the variable. 

(Used only in programs.) 

13-13  

 

 

 

 

 

 

  الصفحة المفاتيح والشرح اإلسم

INV ه/معكوسمقلوب الحج.  Reciprocal of argument. 6-16 1 

IP( القسم الصحيح . (
  x.من 

( ) Integer part 
of x. 

4-17 1 

ISG variable ر والتخطّي إذا كانزيادة المتغي 
فيما يتعلّق بالعدد الخاص بالتحكّم . أكبر

ccccccc.fffii ،ر ماوالمخزن في متغي 

  variable 
Increment, Skip if Greater. 

For control number ccccccc.fffii 
stored in variable, adds ii 

14-18  
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قيمة  (cccccccعلى )قيمة الزيادة( ii يضيف

القيمة  (fff <وإذا كانت النتيجة ) عدادال
 .يتخطّى سطر البرنامج التالي)النهائية

(increment value) to ccccccc 
(counter value) and, if the result > 

fff (final value), skips the next 
program line. 

KG   تحويل الباوندات الى
 .كيلوغرامات

  Converts pounds to 
kilograms.  

4-14 1 

KM< تحويل األميال الى كيلومترات.< Converts miles to. 
kilometers

4-14 1 

L  تحويل الغالونات الى ليترات.  Converts gallons to 
liters. 

4-14 1 

LASTx   ن فييعطي الرقم المخز
 .Xالسجل 

 
Returns number stored in the LAST 

X register. 

2-8  

LB   تحويل الكيلوغرامات الى
 .باوندات

 
Converts kilograms to pounds. 

4-14 1 

LBL label )بطاقة/تعريف (   label يقوم 
رمز واحد / بواسطة حرفبتعريف البرنامج

 ، XEQلتتم الداللة اليه بواسطة كل من 
GTO العمليات( ، أو( FN= operations .

 ).يستعمل فقط في البرامج(

  label  
Labels a program with a single 
letter for reference by the XEQ, 

GTO, or FN= operations. (Used 
only in programs.) 

13-3  

LN الطبيعي /اللوغاريتم العادي
 .log e xيعطي 

 Natural logarithm. 
Returns log e x. 

4-1 1 

LOG  اللوغاريتم المشترك. 

 .log10 x  يعطي

  Common logarithm. 
Returns log10 x. 

4-1 1 

يعرض الئحة خيارات لإلرتداد  
التخطيطي/الخطي. 

 

Displays menu for linear 
regression. 

12-4  

 ÕÕÕ ( يعطي  (
 : اإلنحدار التابع لخط اإلرتداد

m

[Σ(xi–x)(yj–y)]÷Σ(xi–x)2

 ÕÕÕ ( ) 
Returns the slope of the regression 

line: [Σ(xi–x)(yj–y)]÷Σ(xi–x)2 

12-7 1 

  الصفحة المفاتيح والشرح اإلسم

MILE;  تحويل كيلومترات الى
 .األميال

; Converts kilometers 
to miles.

4-14 1 

يعرض على الشاشة كمية الذاكرة المتوفّرة  
 .الجدول/كما والئحة خيارات الكتالوج

Displays the amount of available 
memory and the catalog menu. 

1-28  

  
(2 )

  Begins catalog of programs. 13-22 .كتالوج البرامج/البدء بجدول

  
(1 )

  Begins catalog of variables. 3-4 .كتالوج المتغيرات/البدء بجدول

 Displays menu to set ALG or RPNيعرض الئحة خيارات لما فيه ضبط كل من 9
mode or angular modes. 

1-7  
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 أو RPN أو ALGطر األ/الطرق
 .اإلطار الزاوي/النمط

4-4 

n  ( يعطي عدد األصناف  (
 .التابعة لنقاط العينات

 ( )  
Returns the number of sets of data 

points. 

12-11 1 

NAND>  ( عامل (
 .لحساب المنطق

>  ( ) 
Logic operator

11-4 1 

NOR>  ( عامل لحساب (
 .المنطق

>  ( ) 
Logic operator

11-4 1 

NOT>  ( عامل لحساب  (
 .المنطق

>  ( ) 
Logic operator

11-4 1 

o ( يشير الى عدد  (
 .ثماني

 ( ) 
Indicates an octal number 

11-2 1 

OCT ( إختيار  (
األساس /القاعدة( نمط األعداد الثمانية/طريقة

8(. 

 ( )  
Selects Octal (base 8) mode. 

11-1  

OR>  ( عامل لحساب  (
 .المنطق

>  ( ) 
Logic operator

11-4 1 

  Turns the calculator off. 1-1 .إيقاف الحاسبة عن التشغيل 

nPr { ة ألصناف العمليات التبادليn تم 

 .!n!÷(n – r)يعطي .  في وقت ماrأخذها 
 { Permutations of n items 

taken r at a time. Returns n!÷(n – 
r)!. 

4-15 1 

طريقة )اإلنتقال من و الى(تشغيل أو إيقاف 
 .إدخال البرنامج

Activates or cancels (toggles) 
Program–entry mode. 

13-6  

PSEالبرنامج لفترة تنفيذإيقاف  .ؤقّتإيقاف م 
 على الشاشة، xوجيزة حتى يقوم بعرض 

 متغير أو معادلة ما، ومن ثم يكمل العملية
 ).يستعمل فقط في البرامج(

  Pause. 
Halts program execution briefly to 

display x, variable, or equation, 
then resumes. (Used only in 

programs.) 

13-18 
13-19 

 

 

 

  الصفحة المفاتيح والشرح اإلسم

r  Õ Õ ( يعطي معامل (
  :y و xاإلرتباط بين قيم كل من 

22 )()(

))((

∑
∑

−×−

−−

yyxx

yyxx

ii

ii

 

 Õ Õ ( ) Returns 
the correlation coefficient 

between the x– and y–values: 

22 )()(

))((

∑
∑

−×−

−−

yyxx

yyxx

ii

ii
 

12-7 1 

rθa8  (  �� يبّدل ())
��� ����� ��� ������ ������� 

 .المرآّبة

�8�� (���(() 
Changes the display of complex 

numbers.

1-25  

RAD9 ( 9إختيار نمط القياس  (  ( ) 
Selects Radians angular mode. 

4-4  
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  .radiansالزاوي 

RAD   الدرجات الىradians .

 .x (2π/360)يعطي 

 Degrees to radians. 
Returns (2π/360) x. 

4-13 1 

RADIX ,8  (6 إختيار الفاصلة  (
 ).النقطة العشرية(كعالمة العدد األساس 

8  (6 ) 
Selects the comma as the radix 

mark (decimal point). 

1-23  

RADIX .8  ( إختيار النقطة  (
 ).النقطة العشرية(كعالمة العدد األساس 

8  ( )  
Selects the period as the radix 

mark (decimal point). 

1-23  

RANDOM   تنفيذ دالةRANDOM .
يقدم  عدد عشوائي ضمن المدى المؤلف 

 .1 الى 0من 

  Executes the 
RANDOM function. Returns a 

random number in the range 0 
through 1. 

4-15 1 

RCL variable رإستر/إستعادةنسخ . جاع المتغي
 .Xالمتغير الى السجل 

 variable 
Recall. 

Copies variable into the X–
register. 

3-7  

RCL+ variable)رمتغي (   variable   

 .متغير+   xيعطي 

  variable 
Returns x + variable. 

3-7  

RCL– variable)رمتغي(    

 . متغير–  xيعطي 

  variable. 
Returns x – variable. 

3-7  

RCLx variable)رمتغي (    

 . متغير×   xيعطي 

  variable. 
Returns x × variable. 

3-7  

RCL÷ variable)رمتغي (    

 . متغير÷   xيعطي 

 variable. 
Returns x ÷ variable. 

3-7  

 

 

 

  الصفحة المفاتيح والشرح اإلسم

RMDR( )  ينتج المتبقي
من عملية القسمه التي تتضمن عددين 

 .صحيحين

( ) 
Produces the remainder of a 

division operation involving two 
integers.

6-16 1 

RND  Round تدوير x على n 
تصميم شكل /مواضع عشرية ضمن نمط

من األعداد  n + 1 والى FIX nالعرض 
 SCI nاألشكال /ل من األنماطالمهمة ضمن ك

 لتصميم العرض على الشاشة، أو  ENGأو 
الى عدد عشري األقرب الى الكسور 

 Round. 
Rounds x to n decimal places in 

FIX n display mode; to n + 1 
significant digits in SCI n or ENG 

n display mode; or to decimal 
number closest to displayed 

fraction in Fraction–display mode. 

4-18 
5-8 

1 
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طريقة /المعروضة على الشاشة ضمن نمط
 .تصميم شكل عرض الكسور على الشاشة

9 ( تشغيل التدوين   (
 .البولوني المعاكس

9 ( )Activates 
Reverse Polish notation.

1-9  

RTN   Return يرمز الى نهاية  
ؤشر البرنامج إما الى يعود م. البرنامج
البداية أو الى الروتينة التي تقوم /القمة

 .باإلستدعاء

  Return. 
Marks the end of a program; the 

program pointer returns to the top 
or to the calling routine. 

13-4 
14-2 

 

Rًالجدولة نزوال  Roll down. 

  الىZ ، z الى السجل tتحريك كل من 
 الى x ، و X الى السجل Y ، yالسجل 
 .RPNإطار / ضمن طريقةTالسجل 

لما فيه   X ،Y ،Z، Tيعرض الئحة خيارات 
 .ALGإطار /معاينة المكدس ضمن طريقة

 Roll down. 
Moves t to the Z–register, z to the 

Y–register, y to the X–register, 
and x to the T–register in RPN 

mode. 
Displays the X,Y,Z,T menu to 

review the stack in ALG mode.  

2-3 
Error! 

Bookmar
k not 

defined. 

 

R ًالجدولة صعودا   Roll up. 

 الى X ، z الى السجل tتحريك كل من 
 الى x ، و Z الى السجل T ، yالسجل 
 .RPNإطار / ضمن طريقةYالسجل 

لما   X ،Y ،Z، Tئحة خيارات يعرض ال
إطار /فيه معاينة المكدس ضمن طريقة

ALG. 

  Roll up. 
Moves t to the X–register, z to the 

T–register, y to the Z–register, 
and x to the Y–register in RPN 

mode. 
 

Displays the X,Y,Z,T menu to 
review the stack in ALG mode. 

2-3 
Error! 

Bookmar
k not 

defined. 

 

عرض الئحة خيارات اإلنحراف المعياري  
 النموذجي على الشاشة

Displays the standard–deviation 
Menu. 

12-4  

SCI n8 ( ) n إختيار  
تصميم العرض العلمي على الشاشة بواسطة 

   الىo من nتساوي . (nمواضع عشرية 
11(. 

8 ( ) n 
Selects Scientific display with n 
decimal places. (n = 0 through 

11.) 

1-22  

 

  الصفحة المفاتيح والشرح اإلسم

SEED  إعادة إطالق عملية تسلسل

 .xالعدد العشوائي مع المنشأ 
Restarts the random–

number sequence with the seed 
x. 

4-15  

SF n  ( ) nتشغيل / تحديد
).11  الى0 من nتساوي  (nالمؤشر /المعين

 ( ) n 
Sets flag n (n = 0 through 11). 

14-12  

SGN( يشير الى قيمة (
 . الحسابيةxعالمة 

( ) Indicates 
the sign of x. 

4-17 1 
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مل الجزء الصحيح من العدد يظهر كا 
  xوالتابعة لـ )  كلها12األرقام (الحقيقي 

أو العدد الموجود على سطر البرنامج (
يعرض المجموع التدقيقي الستّ ). الحالي

عشري والطول بالبايت العشري للمعادالت 
 .والبرامج

Shows the full mantissa (all 12 
digits) of x (or the number in the 

current program line); displays 
hex checksum and decimal byte 

length for equations and 
programs. 

6-19 
13-23 

 

SIN Sine. يعطي جيب . جيب الزاوية
  .sin  xالزاوية    

 Sine. 
Returns sin x. 

4-3 1 

SINH   Hyperbolic sine جيب 
 الزاوية الزائدي المقطع يعطي

 sinh x. 

  Hyperbolic sine.
Returns sinh x. 

4-6 1 

SOLVE variable)رمتغي ( variable يقوم 
بإيجاد الحّل لكل من المعادلة المعروضة على 

 ،=FNالشاشة أو البرنامج المختار بواسطة   
عبر إستعمال التخمينات األولية ضمن 

  .xالمتغير و 

 variable 
Solves the displayed equation or 

the program selected by FN=, 
using initial estimates in variable 

and x. 

7-1 
15-1 

 

رمز فراغ خالل عملية إدخال /وضع حرف
 .معادلة الرياضيات

Inserts a blank space character 
during equation entry. 

14-14 1 

SQ ةتربيع الحج.  Square of argument. 6-16 1 

SQRT  جذر التربيع لـx.  Square root of x. 6-16 1 

STO variable)رمتغي ( variableالتخزين  .
 . الى المتغيرxنسخ 

 variable 
Store. Copies x into variable. 

3-2  

STO + variable)رمتغي (   variable  
 . ضمن المتغيرx+ تخزين المتغير) متغير(

  variable 
Stores variable + x into variable. 

3-6  

STO – variable)رمتغي (   variable تخزين  
 . ضمن المتغيرx -المتغير 

  variable 
Stores variable – x into variable. 

3-6  

STO × variable)رمتغي (   variable تخزين  
 . ضمن المتغيرx × المتغير 

  variable 
Stores variable × x into variable. 

3-6  

  الصفحة المفاتيح والشرح اإلسم
STO ÷ variable)رمتغي (   variable تخزين  

 . ضمن المتغيرx ÷المتغير 
  variable 

Stores variable ÷ x into variable. 
3-6  

STOP إيقاف/إطالق. 

ج عند السطر الحالي البدء بعملية تنفيذ البرنام
للبرنامج، يقوم بإيقاف برنامج ما تم إطالقه 

 . على الشاشةXويعرض السجل 

 Run/stop. 
Begins program execution at the 

current program line; stops a 
running program and displays the 

X–register. 

13-19  

  Displays the summation menu. 12-4 .يعرض الئحة خيارات عامل الجمع 
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sx  ( يعطي عينه اإلنحراف  (

 :xالنموذجي المعياري لقيم 

)1()( 2 −÷−∑ nxxi 

 ( ) 
Returns sample standard 

deviation of x–values: 

)1()( 2 −÷−∑ nxxi 

12-6 1 

syÕ ( يعطي عينه  (

 :yاإلنحراف النموذجي المعياري لقيم 

)1()( 2 −÷−∑ nyyi 

Õ ( ) 
Returns sample standard 

deviation of y–values: 

)1()( 2 −÷−∑ nyyi 

12-6 1 

TAN مماس، يعطي /ظّل الزاويةtan x.  Tangent. Returns tan x. 4-3 1 

TANH  المماس /ظل الزاوية

 .tanh xالزائدي المقطع، يعطي 

  Hyperbolic 
tangent. 

Returns tanh x. 

4-6 1 

VIEW variable)رمتغي(    variable  يعرض
البطاقة للمتغير دون /محتوى التعريف

 .إسترجاع القيمة الى المكدس

  variable 
Displays the labeled contents of 

variable without recalling the 
value to the stack. 

3-4 
13-15 

 

تقييم معادلة الرياضيات المعروضة على يقوم ب
 .الشاشة

Evaluates the displayed equation. 6-12  

XEQ label)بطاقة/تعريف ( label يقوم بتنفيذ 
البرنامج المشار اليه بواسطة 

 .بطاقةال/تعريفال

 label 
Executes the program identified 

by label. 

14-1  

x2  تربيعx.  Square of x. 4-2 1 

x  جذر تربيعx.  Square root of x. 4-2 1 

X y جذرال xth التابع لـ y.  The xth root of y. 4-2 1 

 

 

  الصفحة المفاتيح والشرح اإلسم

x()

 :xمتوسط  قيم /يعطي معدل

Σ xi ÷ n. 

() 
Returns the mean of x values: 

Σ xi ÷ n. 

12-4 1 

x̂   (ˆ) 

 ، X ضمن السجل yيقوم وعبر تقديم قيمة 
 : معتمداً على خط اإلرتدادxبتقديم تقدير 

x̂ = (y – b) ÷ m

  (ˆ) 
Given a y–value in the X–register, 

returns the x–estimate based on 
the regression line: x̂ = (y – b) ÷ 

m. 

12-11 1 

 .Factorial (or gamma) * يعطي ) gammaأو (العاملي ؟؟؟ * !
Returns (x)(x – 1) ... (2)(1), or Γ (x 

4-15 1 
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(x)(x – 1) ... (2)(1), or Γ (x + 1). + 1). 

XROOT  ةه 1الحج2 جذر الحج.  The argument1 root of 
argument2. 

6-16 1 

xwÕÕ (w )

 ::xيعطي المعدل المرجح لقيم 

 (Σyixi) ÷ Σyi 

ÕÕ (w )Returns 
weighted mean of x values: 

(Σyixi) ÷ Σyi. 

12-4 1 

المتوسط (يعرض الئحة خيارات المعدل  
 ).الحسابي

Displays the mean (arithmetic 
average) menu. 

12-4  

x<> variable   تبادلx. 

 . مع متغير ماx يقوم بتبادل 

  x exchange. 
Exchanges x with a variable. 

3-8  

x<>y x   تبادلy . 

 .X الى السجل y و Y الى السجل xتحريك 

 x exchange y. 
Moves x to the Y–register and y 

to the X–register. 

2-4  

 يعرض الئحة خيارات إختبار المقارنة 
"x?y". 

Displays the "x?y" comparison 
tests menu. 

14-7  

x≠y   (≠) 

، يقوم بتنفيذ سطر البرنامج x≠y إذا كانت  
 .التالي

. سطر البرنامج التاليتخطّى، يx=y إذا كانت 

  (≠) 
If x≠y, executes next program 

line; 
if x=y, skips next program line. 

14-7  

 

 

  الصفحة المفاتيح والشرح اإلسم

x≤y?Õ (≤)  

، يقوم بتنفيذ سطر البرنامج x≤y إذا كانت 
 .التالي

 . سطر البرنامج التاليتخطّى، يx>y إذا كانت 

Õ (≤) 
If x≤y, executes next program 

line; 
if x>y, skips next program line. 

14-7  

x<y?ÕÕ(<)  

، يقوم بتنفيذ سطر البرنامج x<y إذا كانت 
 .التالي

 .برنامج التالي سطر التخطّى، يx≥y إذا كانت 

ÕÕ(<)  
If x<y, executes next program 

line; 
if x≥y, skips next program line. 

14-7  

x>y?ÕÕÕ (>) 

 ، يقوم بتنفيذ سطر البرنامج x>yإذا كانت 
 .التالي

ÕÕÕ (>) 
If x>y, executes next program 

line; 
if x≤y, skips next program line. 

14-7  
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 . سطر البرنامج التاليتخطّى، يx≤y إذا كانت 

x≥y?ÕÕÕÕ (≥)   

، يقوم بتنفيذ سطر البرنامج  x≥yإذا كانت 
 .التالي

. سطر البرنامج التاليتخطّى، ي x<yإذا كانت 

ÕÕÕÕ (≥) 
If x≥y, executes next program 

line; 
if x<y, skips next program line. 

14-7  

x=y?ÕÕÕÕÕ ( ) 

، يقوم بتنفيذ سطر البرنامج  x=yذا كانت إ
 .التالي

. سطر البرنامج التاليتخطّى، يx≠y إذا كانت 

ÕÕÕÕÕ 
( ) 

If x=y, executes next program 
line; 

if x≠y, skips next program line. 

14-7  

 يعرض الئحة خيارات إختبار المقارنة  
"x?0". 

Displays the "x?0" comparison 
tests menu. 

14-7  

x≠0?   (≠)   

، يقوم بتنفيذ سطر البرنامج x≠0 إذا كانت 
 .التالي

. سطر البرنامج التاليتخطّى، يx=0 إذا كانت 

  (≠) 
If x≠0, executes next program 

line; 
if x=0, skips the next program 

line. 

14-7  

x≤0?Õ (≤)   

طر البرنامج ، يقوم بتنفيذ سx≤0 إذا كانت 
 .التالي

. سطر البرنامج التاليتخطّى، يx>0 إذا كانت 

Õ (≤) 
If x≤0, executes next program 

line; 
if x>0, skips next program line. 

14-7  

 

  الصفحة المفاتيح والشرح اإلسم

x<0?ÕÕ (<)   

، يقوم بتنفيذ سطر البرنامج x<0 إذا كانت 
 .التالي

 . سطر البرنامج التاليتخطّى، يx≥0 إذا كانت 

ÕÕ (<) 
If x<0, executes next program 

line; 
if x≥0, skips next program line. 

14-7  

x>0? ÕÕÕ (>)   

، يقوم بتنفيذ سطر البرنامج x>0 إذا كانت 
 .التالي

 . سطر البرنامج التاليتخطّى، يx≤0 إذا كانت 

ÕÕÕ (>) 
If x>0, executes next program 

line; 
if x≤0, skips next program line. 

14-7  

x≥0?ÕÕÕÕ (≥)   

، يقوم بتنفيذ سطر البرنامج x≥0 إذا كانت 
 .التالي

ÕÕÕÕ (≥) 
If x≥0, executes next program 

line; 
if x<0, skips next program line. 

14-7  
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 . سطر البرنامج التاليتخطّى، يx<0 إذا كانت 

x=0?ÕÕÕÕÕ (=) 
، يقوم بتنفيذ سطر البرنامج x=0 إذا كانت 

 .التالي

 . سطر البرنامج التاليتخطّى، يx≠0 إذا كانت 

ÕÕÕÕÕ 
(=) 

If x=0, executes next program 
line; 

if x≠0, skips next program lire: 

14-7  

XOR > ( ) 
 عامل لحساب المنطق

> ( ) 
Logic operator 

11-4 1 

xiy8 ( ) 
تبديل شكل عرض األعداد المركّبة على 

 . الشاشة

8 ( ) 
Changes display of complex 

numbers.

4-11  

x+yi8Ë ( ) 
تبديل شكل عرض األعداد المركّبة على 

 . فقطALGطريقة . الشاشة

8Ë (
) 

Changes display of complex 
numbers. ALG mode only.

1-25  

yÕ ()
 .yمتوسط قيم /يعطي معدل

Σyi ÷ n 

Õ () 
Returns the mean of y values. 

Σyi ÷ n. 

12-4 1 

ŷ 
Õ (ˆ)

 ، Xن السجل  ضمxيقوم وعبر تقديم قيمة 
 : معتمداً على خط اإلرتدادyبتقديم تقدير 

ŷ = m x + b.

Õ (ˆ) 
Given an x–value in the X–

register, returns the y–estimate 
based on the regression line: ŷ = 

m x + b. 

12-11 1 

yx )دليل/درةق(  Power  
 .xth.الدليل / وقد تم رفعها على القدرةyيعطي 

 Power. 
Returns y raised to the xth power. 

4-2 1 

 :مالحظات

.يمكن إستعمال الدوال في معادالت الرياضيات. 1
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 الفهرست

Special Characters  رموز خاصة 

  FN. See integration           ةراجع العملية التكاملي 

% functions, 4–6   دوال% 

, 1–15   

 (in fractions), 1–26  ضمن الكسور

π, 4–3, A–2  

 annunciator  المؤشرات 

in fractions, 5–2  ضمن الكسور 

in fractions, 5–3  ضمن الكسور 

  annunciators  المؤشرات 

equations, 6–7  معادالت الرياضيات 

binary numbers, 11–8  األعداد الثنائية 

equations, 13–7  معادالت الرياضيات 

. See backspace key  المحو/راجع مفتاح اإلرجاع

_. See digit–entry cursor  راجع الدالة المنزلقة إلدخال
 االرقام

. See integration ةراجع العملية التكاملي 

  annunciators, 1–3  مؤشراتال

 annunciator, 1–1, A–
3

 المؤشر 

  

A   

A..Z annunciator, 1–3, 3–
2, 6–4     

 A..Zالمؤشرات 

absolute value (real 
number), 4–17  

 )عدد حقيقي(القيمة المطلقة 

addressing  التعيين/التحديد 

indirect, 14–20, 14–21, 
14–23  

 الغير مباشر

ALG, 1–9  ALG 

compared to equations, 
13–4  

مقارنة مع معادالت 
 الرياضيات

in programs, 13–4  ضمن البرامج 

Algebraic mode, 1–9  اإلطار الجبري/الطريقة 

ALL format. See display 
format 

راجع تصميم .ALLالشكل 
 شكل شاشة العرض

in equations, 6–5  ضمن معادالت الرياضيات 

in programs, 13–7  ضمن البرامج 

setting, 1–23  ضبط /إعداد/تحديد 

alpha characters, 1–3لحروف األبجدية  ا 

angles  الزوايا 

between vectors, 10–5  بين المتّجهات 

converting format, 4–13  الشكل/عملية تحويل النوع 

converting units, 4–13  عملية تحويل الوحدات 

implied units, 4–4, A–2 رة/الوحدات الضمنيةالمقد 

angular mode, 4–4, A–2, 
B–4 

 النمط الزاوي/اإلطار

annunciators المؤشرات 

alpha, 1–3 األبجدي 

  battery, 1–1, A–3 البطارية 

flags, 14–12 ناتالمؤشرات/المعي 

list of, 1–13 الجدول التابع/القائمة 

low–power, 1–1, A–3 الطاقةإنخفاض في  

shift keys, 1–2 المفاتيح الناقلة 

answers to questions, A–1 اإلجابة على األسئلة 

arithmetic علم الحساب 

binary, 11–4 الثنائي 

general procedure, 1–18 إجراءات عامة 

hexadecimal, 11–4 الستّ عشري 

  intermediate results, 2–
12 

 النتائج المرحلية

long calculations, 2–12 الحسابات الطويلة 

octal, 11–4 الثماني 

  order of calculation, 2–
 تراتبية العملية الحسابية14

 

stack operation, 2–5, 9–2 سعمليات المكد 

assignment equations, 6–  

∫
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9, 6–11,6–12, 7–1 

  معادالت التخصيص

  

B   

backspace key مفتاح اإلرجاع 

canceling VIEW, 3–4  إلغاءVIEW 

clearing messages, 1–4 تصفية الرسائل/محو 

clearing X–register, 2–3, 
 Xتصفية السجل /محو 7–2

 

deleting program lines, 
13–20 

 حذف أسطر البرنامج

equation entry, 1–4 إدخال المعادلة 

leaving menus, 1–4, 1–8 الخروج من لوائح الخيارات 

  operation, 1–4 التشغيل/العملية 

balance (finance), 17–1  المسائل المالية(الرصيد( 

base قاعدة/أساس العد 

affects display, 11–6      التأثير على شاشة العرض 

arithmetic, 11–4 الحساب 

converting, 11–2 عملية التحويل 

default, B–4 الوضع األساسي 

programs, 11–8, 13–25 البرامج 

setting, 11–1 ضبط /إعداد/تحديد 

base mode طريقة/إطار أساس العد 

default, B–4 الوضع األساسي 

equations, 6–5, 6–11, 
13–25 

 معادالت الرياضيات

programming, 13–25 البرمجة 

setting, 13–25 ضبط /إعداد/تحديد 

batteries, 1–1, A–3 البطاريات 

Bessel function, 8–3  دالةBessel 

best–fit regression, 12–7, 
16–1, C–13 

  مالءمة اإلرتداد-األفضل

BIN annunciator, 11–1  مؤشرBIN 

binary numbers. See  األعداد الثنائية

numbers 

arithmetic, 11–4 الحساب 

converting to, 11–2 تحويل إلى 

range of, 11–7 ابعالنطاق الت/المدى 

scrolling, 11–8 اإلنتقال/الدحرجة 

typing, 11–1 الطباعة/اإلدخال 

viewing all digits, 11–8 معاينة كل األرقام 

borrower (finance), 17–1 المسائل المالية(المقترض( 

branching, 14–2, 14–16, 
15–7 

 عملية التفرع

  

C   

%CHG arguments, 4–6, 
C–3 

 CHG%حجج 

  

adjusting contrast, 1–1 تعديل تباين الشاشة 

canceling prompts, 1–4 إلغاء توجيهات اإلدخال 

canceling VIEW, 3–4  إلغاءVIEW 

clearing messages, 1–4 إلغاء الرسائل 

clearing X–register, 2–3, 
2–7 

 Xتصفية السجل /محو

leaving catalogs, 1–4 جالكتالو/الخروج من الجداول 

leaving menus, 1–4, 1–8 الخروج من لوائح الخيارت 

on and off, 1–1 تشغيل وإيقاف 

operation, 1–4 التشغيل/العملية 

/c value, 5–4  قيمة/c 

leaving Equation mode, 6–
3 

إطار /الخروج من طريقة
 معادلة الرياضيات

leaving Equation mode, 6–
4 

إطار /الخروج من طريقة
 ة الرياضياتمعادل

canceling prompts, 6–14 إلغاء توجيهات اإلدخال 

stopping SOLVE, 7–8  إيقافSOLVE 

stopping integration, 8–2 إيقاف العملية التكاملية 

leaving Program mode, 
13–7 

إطار /الخروج من طريقة
 البرمجة
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leaving Program mode, 
13–7 

إطار /الخروج من طريقة
 البرمجة

canceling prompts, 13–15 إلغاء توجيهات اإلدخال 

interrupting programs, 13–
19 

 إيقاف البرامج

stopping SOLVE, 15–1  إيقافSOLVE 

stopping integration, 15–8 إيقاف العملية التكاملية 

/c value, B–4  قيمة/c 

/c value, B–6  قيمة/c 

calculator الحاسبة 

adjusting contrast, 1–1 تعديل تباين الشاشة 

default settings, B–4 اإلعداد األساسي 

environmental limits, A–2 القيود البيئية 

questions about, A–1 أسئلة حول 

resetting, A–4, B–2 اإلعادة الى الحالة األصلية 

self–test, A–5 اإلختبار الذاتي 

shorting contacts, A–5 طرافوصل األ 

testing operation, A–4, A–
5 

 عملية اإلختبار

turning on and off, 1–1 التشغيل واإليقاف 

cash flows, 17–1 حاالت الفيض الحسابية 

catalogs الكتالوج/الدليل 

leaving, 1–4 الخروج 

program, 1–28, 13–22 البرنامج 

using, 1–28 اإلستعمال 

variable, 1–28, 3–4 رالمتغي 

chain calculations, 2–12 الحسابات التسلسلية 

change–percentage 
functions, 4–6 

 دوال النسبة المئوية-التبدل

changing sign of numbers, 
1–15, 9–3 

 تبديل عالمة األعداد الحسابية

checksums المجموعات التدقيقية 

equations, 6–19, 13–7, 
13–24 

 تمعادالت الرياضيا

programs, 13–22 البرامج 

CLEAR menu, 1–5  الئحة خياراتCLEAR 

clearing التصفية/المحو 

equations, 6–9  معادالت الرياضيات 

general information, 1–4 معلومات عامة 

memory, 1–29, A–1 الذاكرة 

numbers, 1–17 األعداد 

programs, 1–29, 13–23 البرمجة 

statistics registers, 12–2 سجالت اإلحصاءات 

variables, 1–28 راتالمتغي 

X–register, 2–3, 2–7  السجلX 

clearing memory, A–4, B–
3 

 تصفية الذاكرة/محو

combinations, 4–15 المؤتلفة/العمليات التوافقية 

commas (in numbers), 1–
23, A–1 

 )في األعداد(الفواصل 

comparison tests, 14–7 إختبارات المقارنة 

complex numbers األعداد المركّبة 

argument value, 4–17 قيمة الحجة 

coordinate systems, 9–5 نظام اإلحداثيات 

entering, 9–1 اإلدخال 

on stack, 9–2 سعلى المكد 

operations, 9–2 العمليات 

viewing, 9–2 المعاينة 

conditional tests, 14–6, 
14–7, 14–9, 14–12, 14–

17 

 اإلختبارات الشرطية

constant (filling stack), 2–7  س(العدد الثابتملء المكد( 

Continuous Memory, 1–1 ةالذاكرة المستمر 

contrast adjustment, 1–1 تعديل تباين الشاشة 

conversion functions, 4–10 دوال التحويل 

conversions التحويل 

angle format, 4–13 النمط الزاوي/الشكل 

angle units, 4–13 وحدات الزاوية 

coordinates, 4–10 اإلحداثيات 
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length units, 4–14 وحدات الطول 

mass units, 4–14 الوزن/وحدات الكتلة 

number bases, 10–1, 11–
1 

 أساس العد/قاعدة

temperature units, 4–14 وحدات الحرارة 

time format, 4–13 نمط الوقت/شكل 

volume units, 4–14 وحدات الحجم 

coordinates اإلحداثيات 

converting, 4–10 عملية التحويل 

correlation coefficient, 12–
8, 16–1 

 معامل اإلرتباط

cosine (trig), 4–4, 9–3, C–
6 

 جيب التمام

curve fitting, 12–8, 16–1 مالءمة المنحنى 

  

D ة المنحنىمالءم 

Decimal mode. See base 
mode 

راجع . الطريقة العشرية
 أساس العد/طريقة القاعدة

decimal point, A–1 النقطة العشرية 

degrees الدرجات 

angle units, 4–4, A–2 وحدات الزاوية 

converting to radians, 4–
14 

 radiansالتحويل الى 

denominators مقام الكسر/مخرج 

controlling, 5–4, 14–10, 
14–14 

 التحكّم

range of, 1–26, 5–2 النطاق التابع/المدى 

setting maximum, 5–4 األقصى/تحديد ضبط الحد 

discontinuities of functions, 
D–5 

 تقطّع الدوال

display شاشة العرض 

adjusting contrast, 1–1 تعديل تباين الشاشة 

X–register shown, 2–3  إظهار السجلX 

display format شكل العرض على الشاشة 

affects integration, 8–2, 8–  التأثير على العملية التكاملية

6, 8–7 

affects rounding, 4–18 التأثير على عملية التدوير 

default, B–4 الوضع األساسي 

periods and commas in, 
1–23, A–1 

 النقط والفواصل

setting, 1–21, A–1 ضبط /إعداد/تحديد 

do if true, 14–6, 15–6 ًإفعل إذا كان صحيحا 

DSE, 14–18   

  

E   

  

clearing stack, 2–6 س/محوتصفية المكد 

copying viewed variable, 
13–15 

 نسخ المتغيرات المعروضة

duplicating numbers, 2–6 نسخ األعداد 

ending equations, 6–4, 6–
8, 13–7 

 تحرير نص المعادالت

evaluating equations, 6–
10, 6–11 

 تقييم المعادالت

separating numbers, 1–
17, 2–6 

 فصل األعداد

stack operation, 2–6 سعمليات المكد 

 (exponent), 1–16  )الدليل/األس(} 

E in numbers, 1–15, 1–
22, A–1 

Eفي األعداد  

ENG format, 1–22, See 
also display format 

راجع . ENGشكل /نمط
 شكل العرض على الشاشة

entry cursor دالة اإلدخال المنزلقة 

backspacing, 1–4 المحو/اإلرجاع 

meaning, 1–17 المعنى 

EQN annunciator  مؤشرEQN 

in equation list, 6–4, 6–7  ضمن قائمة معادلة
 الرياضيات

in Program mode, 13–7 ضمن طريقة البرنامج 

EQN LIST TOP, 6–7, F–2   

equality equations, 6–9,  معادالت التكافؤ
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6–11, 7–1 

equation list قئمة معادلة الرياضيات 

adding to, 6–4 اإلضافة إلى 

displaying, 6–6 العرض على الشاشة 

editing, 6–8 تحرير النص 

EQN annunciator, 6–4  مؤشرEQN 

in Equation mode, 6–3  ضمن طريقة معادلة
 الرياضيات

operation summary, 6–3 التشغيل/ملخّص العملية 

Equation mode إطار معادلة /طريقة
 الرياضيات

backspacing, 1–4, 6–8 المحو/اإلرجاع 

during program entry, 13–
7 

 خالل إدخال البرنامج

leaving, 1–4, 6–3 الخروج 

shows equation list, 6–3  إظهار قائمة معادلة
 الرياضيات

starting, 6–3, 6–7 اإلنطالق 

equations المعادالت 

and fractions, 5–9 والكسور 

as applications, 17–1 بمثابة تطبيقات 

base mode, 6–5, 6–11, 
13–25 

 إطار أساس العد/طريقة

checksums, 6–19, 13–7, 
13–24 

 التدقيقيةالمجموعات 

compared to ALG, 13–4  مقارنة معALG 

compared to RPN, 13–4  مقارنة معRPN 

controlling evaluation, 14–
11 

 التحكّم بعملية التقييم

deleting, 1–5, 6–9 الحذف 

deleting in programs, 13–
20 

 الحذف في البرامج

displaying, 6–6 العرض على الشاشة 

displaying in programs, 
13–16, 13–18, 14–11 

 العرض في البرامج

editing, 1–4, 6–8 تحرير النص 

editing in programs, 13–7,  تحرير النص البرامج

13–20 

entering, 6–4, 6–8 اإلدخال 

entering in programs, 13–
7 

 اإلدخال في البرامج

evaluating, 6–10, 6–11, 
6–12, 7–7, 13–4, 14–11 

 التقييم

functions, 6–5, 6–16, G–1 الدوال 

in programs, 13–4, 13–7, 
13–24, 14–11 

 ضمن البرامج

integrating, 8–2 إجراء العملية التكاملية 

lengths, 6–19, 13–7, B–2 الطول 

list of. See equation list راجع /الجدول التابع/القائمة
 قائمة المعادلة

long, 6–7 الطويل 

memory in, 13–16 الذاكرة ضمن 

multiple roots, 7–9 دةجذور متعد 

no root, 7–8 ال جذور/دون 

numbers in, 6–5 األعداد ضمن 

numeric value of, 6–10, 
6–11, 7–1, 7–7, 13–4 

 القيمة الرقمية

operation summary, 6–3 التشغيل/ملخّص العملية 

parentheses, 6–5, 6–6, 6–
15 

 الهاللين/قواساأل

precedence of operators, 
6–14 

أولوية العوامل /أسبقية
 الحسابية

prompt for values, 6–11, 
6–13 

 طلب القيم/السؤال عن

prompting in programs, 
14–11, 15–1, 15–8 

توجيه اإلدخال في /السؤال عن
 البرامج

roots, 7–1 الجذور 

scrolling, 6–7, 13–7, 13–
16 

 اإلنتقال/لدحرجةا

solving, 7–1, D–1 إيجاد الحّل 

stack usage, 6–11 سإستعمال المكد 

storing variable value, 6–
12 

 تخزين قيمة المتغير

syntax, 6–14, 13–16 عناصر الكتابة 

TVM equation, 17–1  معادلةTVM 
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types of, 6–9 األنواع التابعة 

uses, 6–1 إستعمال 

variables in, 6–3, 7–1 راتالمتغي 

with (I)/(J), 14–23  بواسطة)I)/(J( 

error messages, F–1 رسائل الخطأ 

errors األخطاء 

clearing, 1–4 التصفية/المحو 

correcting, 2–8, F–1 التصحيح 

estimation (statistical), 12–
8, 16–1 

 )اإلحصائي(التقدير 

executing programs, 13–
10 

 نفيذ البرامجت

exponential curve fitting, 
16–1 

 مالءمة المنحنى األسي

exponential functions, 1–
16, 4–1, 9–3, C–5 

الدليل/دوال األس 

exponents of ten, 1–15, 
1–16 

 10الدليل من /األس

expression equations, 6–
10, 6–11, 7–1 

 معادالت العبارات الحسابية

  

F   

  

FN. See integration   

 راجع العملية التكاملية 

  

not programmable, 5–10 غير قابل للبرمجة 

toggles display mode, 5–
1, A–2 

إطار /إيقاف طريقة-تشغيل
 العرض على الشاشة

toggles flag, 14–9 إيقاف -تشغيل
 المؤشرات/المعينات

factorial function, 4–15 دالة العاملي 

financial calculations, 17–
1 

عمليات إحتساب المسائل 
 المالية 

FIX format, 1–21, See also 
display format 

 راجع شكل FIXالشكل /النمط
 العرض على الشاشة

flags ناتالمؤشرات/المعي 

annunciators, 14–12 المؤشرات 

clearing, 14–12 التصفية/المحو 

default states, 14–9 لحالة األساسيةا 

equation evaluation, 14–
11 

 تقييم المعادالت

equation prompting, 14–
11 

 توجيه اإلدخال للمعادلة

fraction display, 14–10 عرض الكسور على الشاشة 

meanings, 14–9 المعاني 

operations, 14–12 العمليات 

overflow, 14–9 الفيض الحسابي 

setting, 14–12 ضبط /إعداد/ديدتح 

testing, 14–9, 14–12 عملية اإلختبار 

unassigned, 14–9 للتعيين/غير قابل للتحديد 

flow diagrams, 14–2 الرسومات البيانية 

FN=   

in programs, 15–6, 15–10 ضمن البرامج 

integrating programs, 15–
8 

 عملية البرامج التكاملية

solving programs, 15–1 يجاد الحّل للبرامجإ 

fractional–part function, 4–
17 

 دالة القسم الكسري

Fraction–display mode طريقة عرض الكسور 

affects rounding, 5–8 التأثير على عملية التدوير 

affects VIEW, 13–15  التأثير علىVIEW 

setting, 5–1, A–2 ضبط /إعداد/تحديد 

fractions الكسور 

accuracy indicator, 5–2, 
5–3 

 مؤشرات الدقّة

and equations, 5–9 والمعدالات 

and programs, 5–10, 13–
15, 14–9 

 والبرامج

denominators, 1–26, 5–4, 
14–10, 14–14 

 مقام الكسر/مخرج

displaying, 5–2, 5–4, A–2 العرض على الشاشة 

∫



 

 7 -الفهرست 

flags, 14–9 ناتالمؤشرات/المعي 

formats, 5–6 األشكال/األنماط 

not statistics registers, 5–2 دون سجالت اإلحصاءات 

reducing, 5–2, 5–6 اإلختزال/التخفيض 

rounding, 5–8 عملية التدوير 

round–off, 5–8 عملية التدوير 

setting format, 5–6, 14–
10, 14–14 

 النمط/تحديد الشكل/إعداد

typing, 1–26 الطباعة/اإلدخال 

functions الدوال 

in equations, 6–5, 6–16 ضمن معادالت الرياضيات 

list of, G–1 الجدول التابع/القائمة 

names in display, 13–8 األسماء في شاشة العرض 

nonprogrammable, 13–24 غير قابل للبرمجة 

real–number, 4–1 األعداد الحقيقية 

single argument, 1–18, 2–
9 

 حاديةالجحة األ

two argument, 1–19, 2–9, 
9–3 

 ثنائية الحجة

future balance (finance), 
17–1 

 الرصيد المستحق آجالً

  

G   

  

finds PRGM TOP, 13–6, 
13–21, 14–6 

 PRGM TOPإيجاد 

finds program labels, 13–
10, 13–22, 14–5 

 أسماء البرنامج/إيجاد بطاقات

finds program lines, 13–
22, 14–5 

 إيجاد أسطر البرنامج

gamma function, 4–15  صيغةgamma 

go to. See GTO الذهاب إلى 

grads (angle units), 4–4, 
A–2 

grads) وحدات الزاوية( 

Grandma Hinkle, 12–7 ة هينكلالجد 

Greatest integer, 4–18 العدد الصحيح األكبر 

grouped standard اإلنحرافات النموذجية 

deviation, 16–18 عةالمعيارية المجم 

GTO, 14–4, 14–17   

guesses (for SOLVE), 7–2, 
7–7, 7–8, 7–12, 15–6 

 التخمينات

  

H   

help about calculator, A–1 المساعدة حول آلة الحاسبة 

HEX annunciator, 11–1  المؤشرHEX 

hex numbers. See numbers  األعدادhex.راجع األعداد  

arithmetic, 11–4 الحساب 

converting to, 11–2 تحويل إلى 

range of, 11–7 النطاق التابع/المدى 

typing, 11–1 الطباعة/اإلدخال 

hexadecimal numbers. See 
hex numbers 

راجع . األعداد الستّ عشرية
 hexاألعداد 

Horner's method, 13–26 طريقة هورنر 

humidity limits for 
calculator, A–2 

 قيود الرطوبة للحاسبة/حدود

hyperbolic functions, 4–6, 
C–6 

 الدوال الزائدية المقطع

I   

i, 3–9, 14–20   

(i), 14–20, 14–21, 14–23   

imaginary part (complex 
numbers), 9–1, C–8 

األعداد (القسم الخيالي 
 )المركّبة

indirect addressing, 14–
20, 14–21, 14–23 

 العنونة الغير مباشرة/التحديد

INPUT   

always prompts, 14–11 ًتوجيه اإلدخال دائما  

entering program data, 
13–12 

 إدخال معطيات البرنامج

in integration programs, 
15–8 

 في برامج العملية التكاملية

in SOLVE programs, 15–2  ضمن برامجSOLVE 

responding to, 13–14 اإلستجابة لـ 

integer–part function, 4–  دالة القسم الصحيح
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integration العملية التكاملية 

accuracy, 8–2, 8–6, E–1 الدقّة 

difficult functions, E–2, E–7 دوال صعبة 

display format, 8–2, 8–6, 
8–7 

 شكل العرض على الشاشة

evaluating programs, 15–
7 

 تقييم البرامج

how it works, E–1 كيف يعمل 

in programs, 15–10 ضمن البرامج 

limits of, 8–2, 15–8, C–8, 
E–7 

 الحدود التابعة

memory usage, 8–2 إستعمال الذاكرة 

purpose, 8–1 الغرض/الهدف 

restrictions, 15–11 القيود 

results on stack, 8–2, 8–6  سالنتائجعلى المكد 

stopping, 8–2, 15–8 اإليقاف 

subintervals, E–7 المجال الفرعي 

time required, 8–6, E–7 الوقت المطلوب 

transforming variables, E–
9 

 تحويل المتغيرات

uncertainty of result, 8–2, 
8–6, E–2 

نسبة الشك في /عدم الدقّة
 النتيجة

using, 8–2, C–8 اإلستعمال 

variable of, 8–2, C–8 رالمتغي 

intercept (curve–fit), 12–8, 
16–1 

مالءمة (تقاطع /تعارض
 )المنحنى

interest (finance), 17–3  المسائل المالية(الفائدة( 

intermediate results, 2–12 النتائج المرحلية 

inverse function, 9–3 المقلوب/دالة المعكوس 

inverse hyperbolic 
functions, 4–6 

الدوال الزائدية المقطع 
 المعكوسة

inverse trigonometric 
functions, 4–4, C–6 

 الدوال اللوغاريتمية المعكوسة

inverse-normal distribution, 
16–11 

 المعكوس/التوزيع العادي

ISG, 14–18   

  

J   

j, 3–9, 14–20, 14–21   

(j), 14–20   

  

K   

keys فاتيحالم 

alpha, 1–3 األبجدي 

letters, 1–3 الحروف 

shifted, 1–3 عبر المفتاح الناقل 

  

L   

LAST X register, 2–8, B–6  سجلLAST X 

LASTx function, 2–8  دالةLAST X 

lender (finance), 17–1  المسائل المالية(المقرض( 

length conversions, 4–14 تحويل الطول 

letter keys, 1–3 مفاتيح الحروف 

limits of integration, 8–2, 
15–8, C–8 

 حدود العملية التكاملية

linear regression 
(estimation), 12–8, 16–1 

التخطيطي /اإلرتداد الخطّي
 )التقدير(

logarithmic curve fitting, 
16–1 

 مالءمة المنحنى اللوغاريتمي

logarithmic functions, 4–1, 
9–3, C–5 

 الدوال اللوغاريتمية

logic علم المنطق 

AND, 11–4 AND 

NAND, 11–4   

NOR, 11–4   

NOT, 11–4   

OR, 11–4   

XOR, 11–4   
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loop counter, 14–18, 14–
23 

 عداد حلقة التكرار

looping, 14–16, 14–17 حلقات التكرار 

Łukasiewicz, 2–1   

  

M   

  

program catalog, 1–28, 
13–22 

 كتالوج البرنامج/جدول

reviews memory, 1–28 معاينة الذاكرة 

variable catalog, 1–28 ر/جدولكتالوج المتغي 

mantissa, 1–25 الجزء الصحيح 

mass conversions, 4–14 الوزن/عمليات تحويل الكتلة 

math الرياضيات 

complex–number, 9–1 العدد المركّب 

general procedure, 1–18 إجراءات عامة 

intermediate results, 2–12 النتائج المرحلية 

long calculations, 2–12 الحسابات الطويلة 

order of calculation, 2–14 تراتبية العملية الحسابية 

real–number, 4–1 األعداد الحقيقية 

stack operation, 2–5, 9–2 سعمليات المكد 

maximum of function, D–8 الدالة األقصى حد 

mean menu, 12–4  الئحة خيارات
 المتوسط/المعدل

means (statistics)  التاإلحصاءات(المعد( 

calculating, 12–4 اإلحتساب 

normal distribution, 16–11 التوزيع العادي/السوي 

memory الذاكرة 

amount available, 1–28 الكمية المتوفرة 

clearing, 1–5, 1–29, A–1, 
A–4, B–1, B–3 

 التصفية/المحو

clearing equations, 6–9 تصفية المعادالت/محو 

clearing programs, 1–28, 
13–6, 13–22 

 إلغاء البرامج

clearing statistics registers,  تصفية سجالت المكدس/محو

12–2 

clearing variables, 1–28 تصفية سجالت /محو
 متغيراتال

full, A–1 كامل 

maintained while off, 1–1 اإلحتفاظ بها في حالة اإليقاف 

programs, 13–21, B–2 البرامج 

size, 1–28, B–1 الحجم 

stack, 2–1 سالمكد 

usage, B–1 اإلستعمال 

MEMORY CLEAR, A–4, B–
3, F–3 

  

MEMORY FULL, B–1, F–3   

menu keys, 1–6 ئحة الخياراتمفاتيح ال 

menus لوائح الخيارات 

example of using, 1–8 مثال عن إستعمال 

general operation, 1–6 عمليات التشغيل العامة 

leaving, 1–4, 1–8 الخروج 

list of, 1–6 الجدول التابع/القائمة 

messages  الوصفية(الرسائل( 

clearing, 1–4 التصفية/المحو 

displaying, 13–16, 13–18 العرض على الشاشة 

in equations, 13–16 ضمن معادالت الرياضيات 

responding to, 1–27, F–1 اإلستجابة لـ 

summary of, F–1 الخالصة 

minimum of function, D–8 الدالة األدنى حد 

modes. See angular mode, 
base mode, Equation 

mode, Fraction–display 
mode, Program–entry 

mode 

راجع . األطر/الطرق
اإلطار الزاوي، إطار /الطريقة

قاعدة العد، إطار المعادلة، 
إطار عرض الكسور، إطار 

 إدخال البرنامج

MODES menu  الئحة خياراتMODES 

angular mode, 4–4 النمط الزاوي/اإلطار 

money (finance), 17–1  المسائل المالية(النقد( 

multiplication,dividision, 
10–2 

عملية الضرب والقسمة 
 الحسابية
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N   

negative numbers, 1–15, 
9–3, 11–6 

 األعداد السلبية المنمحى

nested routines, 14–2, 15–
11 

 الروتينات المتداخلة

normal distribution, 16–11 التوزيع العادي/السوي 

numbers. See binary 
numbers, hex numbers, 

octal numbers, variables 

راجع األعداد . األعداد
الثنائية، األعداد الستّ 

عشرية، األعداد الثمانية، 
 المتغيرات

bases, 10–1, 13–25 قاعدة/أساس العد 

changing sign of, 1–15, 
9–3 

 تبديل العالمة الحسابية

clearing, 1–4, 1–5, 1–17 التصفية/المحو 

complex, 9–1 عدد المركّبال 

display format, 1–21, 11–
6 

 شكل العرض على الشاشة

E in, 1–15, A–1 Eفي  

editing, 1–4, 1–17 تحرير النص 

exchanging, 2–4 التبادل 

finding parts of, 4–17 إيجاد أقسام من 

fractions in, 1–26, 5–1 الكسور في 

in equations, 6–5 ضمن معادالت الرياضيات 

in programs, 13–7 ضمن البرامج 

internal representation, 
11–6 

 التمثيل الداخلي

large and small, 1–15, 1–
17 

 الكبير والصغير

negative, 1–15, 9–3, 11–
6 

 السلبي المنمحى

performing arithmetic 
calculations, 1–18 

 القيام بالعمليات الحسابية

periods and commas in, 
1–23, A–1 

 النقط والفواصل

precision, D–13 الدقّة 

prime, 17–7 العدد األصم 

range of, 1–17, 11–7 النطاق التابع/المدى 

real, 4–1 الحقيقي 

recalling, 3–2 عملية اإلستعادة 

reusing, 2–6, 2–10 إعادة اإلستعمال 

rounding, 4–18 عملية التدوير 

showing all digits, 1–25 إظهار كامل األرقام 

storing, 3–2 التخزين 

truncating, 11–6 إزالة/قطع 

typing, 1–15, 1–16, 11–1 الطباعة/اإلدخال 

  

O   

, 1–1   

OCT annunciator, 11–1, 
11–4 

 OCTمؤشر 

octal numbers. See 
numbers 

 راجع األعداد. األعداد الثمانية

arithmetic, 11–4 الحساب 

converting to, 11–2 تحويل إلى 

range of, 11–7 النطاق التابع/المدى 

typing, 11–1 الطباعة/اإلدخال 

one–variable statistics, 12–
2 

 إحصاءات ذات متغير واحد

overflow الفيض الحسابي 

flags, 14–9, F–4 ناتالمؤشرات/المعي 

result of calculation, 1–17, 
11–5 

 ية الحسابيةنتيجة العمل

setting response, 14–9, F–
4 

 ضبط اإلجابة/تحديد

testing occurrence, 14–9 حصول عملية اإلختبار 

  

P   

π, A–2   

parentheses الهاللين/األقواس 

in arithmetic, 2–12 في الحساب 

in equations, 6–5, 6–6, 6–
15 

 ضمن معادالت الرياضيات
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pause. See PSE ف مؤقّتإيقا 

payment (finance), 17–1 المسائل المالية(القسط /الدفعة( 

percentage functions, 4–6 دوال النسبة المئوية 

periods (in numbers), 1–
23, A–1 

 )في األعداد(النقط 

permutations, 4–15 ةة والتوافقيالعمليات التبادلي 

Physics constants, 4–8 ثوابت الفيزياء 

polar–to–rectangular 
coordinate conversion, 4–

10, 9–5 

التحويل بين اإلحدثيات 
 القطبية والمتعامدة

poles of functions, D–6 أقطاب الدوال 

polynomials, 13–26 د األطرافالمتعد 

population standard 
deviations, 12–7 

اإلنحرافات النموذجية 
 المعيارية للتعداد السكاني 

power annunciator, 1–1, 
A–3 

 مؤشر الطاقة

power curve fitting, 16–1 يمالءمة المنحى األس 

power functions, 1–17, 4–
2, 9–3 

الدليل/دوال األس 

precedence (equation 
operators), 6–14 

عوامل المعادلة (األسبقية 
 )الحسابية

precision (numbers), 1–25, 
D–13 

 )عداداأل(الدقّة 

present value. See 
financial calculations 

راجع العمليات . القيمة الحالية
 الحسابية المالية

PRGM TOP, 13–4, 13–7, 
13–21, F–4 

  

prime number generator, 
17–7 

منتج العدد األصم 

probability ة/اإلحتمالاألرجحي 

functions, 4–15 الدوال 

normal distribution, 16–11 التوزيع العادي/السوي 

program catalog, 1–28, 
13–22 

 كتالوج البرنامج/جدول

program labels أسماء البرنامج/بطاقات 

branching to, 14–2, 14–4, 
14–16 

 عملية التفرع الى

checksums, 13–23 المجموعات التدقيقية 

clearing, 13–6 التصفية/المحو 

duplicate, 13–6 النسخ 

entering, 13–4, 13–6 اإلدخال 

executing, 13–10 التنفيذ 

indirect addressing, 14–
20, 14–21, 14–23 

 العنونة الغير مباشرة/التحديد

moving to, 13–22 اإلنتقال إلى 

purpose, 13–4 الغرض/الهدف 

typing name, 1–3 طباعة اإلسم/إدخال 

viewing, 13–22 المعاينة 

program lines. See 
programs 

راجع . أسطر البرنامج
 البرامج

program names. See 
program labels 

راجع بطاقات . أسماء البرامج
 البرنامج

program pointer, 13–6, 
13–11, 13–19, 13–21, 

B–4 

 مؤشّر البرنامج

Program–entry mode, 1–4, 
13–6 

 طريقة اإلدخال-البرنامج

programs. See program 
labels 

راجع بطاقات . البرامج
 البرنامج

ALG operations, 13–4  عملياتALG 

base mode, 13–25 طريقة/إطار أساس العد 

branching, 14–2, 14–4, 
14–6, 14–16 

 عملية التفرع

calculations in, 13–13 اإلحتساب ضمن 

calling routines, 14–1, 
14–2 

 إستدعاء الروتينات

catalog of, 1–28, 13–22 الكتالوج التابع/الدليل 

checksums, 13–22, 13–
23, B–2 

 المجموعات التدقيقية

clearing, 13–6, 13–22, 
13–23 

 التصفية/المحو

clearing all, 13–6, 13–23 التصفية الكاملة/المحو 

comparison tests, 14–7 إختبارات المقارنة 

conditional tests, 14–7, 
14–9, 14–12, 14–17, 

15–6 

 اإلختبارات الشرطية

data input, 13–5, 13–13,  إدخال المعطيات
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13–14 

data output, 13–5, 13–14, 
13–18 

 إخراج المعطيات

deleting, 1–28 الحذف 

deleting all, 1–5 الحذف الكامل 

deleting equations, 13–7, 
13–20 

 حذف المعادالت

deleting lines, 13–20 حذف األسطر 

designing, 13–3, 14–1 التصميم 

editing, 1–4, 13–7, 13–
20 

 تحرير النص

editing equations, 13–7, 
13–20 

 تحرير نص المعادالت

entering, 13–6 اإلدخال 

equation evaluation, 14–
11 

 تقييم المعادالت

equation prompting, 14–
11 

 توجيه اإلدخال للمعادلة

equations in, 13–4, 13–7 المعادالت ضمن 

errors in, 13–19 األخطاء ضمن 

executing, 13–10 التنفيذ 

flags, 14–9, 14–12 ناتالمؤشرات/المعي 

for integration, 15–7 للعملية التكاملية 

for SOLVE, 15–1, D–1  لـSOLVE 

fractions with, 5–8, 13–
15, 14–9 

 الكسور مع

functions not allowed, 13–
24 

 الدوال الغير مسموح بها

indirect addressing, 14–
20, 14–21, 14–23 

 العنونة الغير مباشرة/التحديد

inserting lines, 13–6, 13–
20 

 إدخال األسطر/وضع

interrupting, 13–19 اإليقاف 

lengths, 13–22, 13–23, 
B–2 

 الطول

line numbers, 13–22 األسطرأرقام  

loop counter, 14–18 عداد حلقة التكرار 

looping, 14–16, 14–17 حلقات التكرار 

memory usage, 13–22 إستعمال الذاكرة 

messages in, 13–16, 13–
18 

 ضمن) الوصفية(الرسائل 

moving through, 13–11 اإلنتقال عبر 

not stopping, 13–18 دون إيقاف 

numbers in, 13–7 ألعداد ضمنا 

pausing, 13–19 اإليقاف المؤقّت 

prompting for data, 13–12 طلب المعطيات/السؤال عن 

purpose, 13–1 الغرض/الهدف 

resuming, 13–16 المتابعة 

return at end, 13–4 العودة إلى النهاية 

routines, 14–1 الروتينات 

RPN operations, 13–4  عملياتRPN 

running, 13–10 إطالق 

showing long number, 13–
7 

 إظهار العدد الطويل

stepping through, 13–11 خالل/اإلنتقال عبر 

stopping, 13–14, 13–16, 
13–19 

 اإليقاف

techniques, 14–1 اتالتقني 

testing, 13–11 عملية اإلختبار 

using integration, 15–10 ةإستعمال العملية التكاملي 

using SOLVE, 15–6  إستعمالSOLVE 

variables in, 13–12, 15–
1, 15–7 

 المتغيرات

prompts توجيهات اإلدخال 

affect stack, 6–14, 13–14 سالتأثير على المكد 

clearing, 1–4, 6–14, 13–
15 

 التصفية/المحو

equations, 6–13 المعادالت 

INPUT, 13–12, 13–14, 
15–2, 15–8 

  

programmed equations, 
14–11, 15–1, 15–9 

 المعادالت المبرمجة
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responding to, 6–13, 13–
14 

 اإلستجابة لـ

showing hidden digits, 6–
14 

 إظهار األرقام الغير مرئية

PSE   

pausing programs, 13–19, 
15–10 

 إيقاف مؤقّت للبرامج

preventing program stops, 
14–11 

 نامجتفادي إيقاف البر

  

Q   

questions, A–1  األسئلة 

quotient and remainder of 
division, 4–2 

خارج القسمة وبقية القسمة 
 الحسابية

  

R   

  

ending prompts, 6–11, 6–
14, 7–2, 13–15 

 توجيهات اإلنهاء

interrupting programs, 13–
19 

 إيقاف البرامج

resuming programs, 13–
16, 13–19 

 متابعة البرامج

running programs, 13–22 إطالق البرامج 

stopping integration, 8–2, 
15–8 

 إيقاف العملية التكاملية

stopping SOLVE, 7–8, 15–
1 

 SOLVEإيقاف 

R  and R , 2–3, C–7   

radians  القياسradians 

angle unit, 4–4 وحدة الزاوية 

angle units, A–2 لزاويةوحدات ا 

converting to degrees, 4–
14 

 التحويل الى درجات

radix mark, A–1 عالمة العدد األساس 

random numbers, 4–15, 
B–4 

 األعداد العشوائية

RCL, 3–2, 13–14   

RCL arithmetic, 3–7  RCLالحسابي  

real numbers األعداد الحقيقية 

operations, 4–1 العمليات 

real part (complex 
numbers), 9–1 

األعداد (القسم الحقيقي 
 )المركّبة

recall arithmetic, 3–7 عملية اإلستعادة الحسابية 

rectangular–to–polar 
coordinate conversion, 4–

10, 9–5 

عملية تحويل إحداثيات 
 المتعامد إلى القطبي

regression (linear), 12–7, 
16–1 

 )يطيالتخط/الخطّي(اإلرتداد 

resetting the calculator, A–
4, B–2 

إعادة الحاسبة إلى وضعها 
 األصلي

return (program). See 
programs 

راجع ). البرنامج(العودة 
 البرامج

Reverse Polish Notation. 
See RPN 

. التدوين البولوني المعاكس
 RPNراجع 

rolling the stack, 2–3, C–7 سجدولة المكد 

root functions, 4–3 دوال الجذر 

roots. See SOLVE راجع . الجذورSOLVE 

checking, 7–7, D–3 التحقّق من النتيجة 

in programs, 15–6 ضمن البرامج 

multiple, 7–9 دالمتعد 

none found, 7–8, D–8 إيجاده لم يتم 

of equations, 7–1 للمعادالت 

of programs, 15–1 للبرامج 

rounding عملية التدوير 

fractions, 5–8, 13–18 الكسور 

numbers, 4–18 األعداد 

round–off عملية التدوير 

fractions, 5–8 الكسور 

integration, 8–6 العملية التكاملية 

SOLVE, D–13   

statistics, 12–10 اإلحصاءات 

trig functions, 4–4 الدوال المثلثية 

routines الروتينات 
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calling, 14–1 اإلستدعاء 

nesting, 14–2, 15–11 التداخل 

parts of programs, 14–1 أقسام البرامج 

RPN   

compared to equations, 
13–4 

مقارنة مع معادالت 
 الرياضيات

in programs, 13–4 ضمن البرامج 

origins, 2–1 المنشأ/األصل 

running programs, 13–10 إطالق البرامج 

  

S   

  

equation checksums, 6–
19, B–2 

 مجموع العادالت التدقيقي

equation lengths, 6–19, B–
2 

 طول المعادالت

number digits, 1–25, 13–7 أرقام األعداد 

program checksums, 13–
22, B–2 

 مجاميع البرنامج التدقيقية

program lengths, 13–22, 
B–2 

 طول البرنامج

prompt digits, 6–14 طلب األرقام/السؤال عن 

, 14–14   

sample standard 
deviations, 12–6 

عينة اإلنحرافات المعيارية 
 النموذجية

SCI format. See display 
format 

راجع شكل . SCIنمط /شكل
 العرض على الشاشة

in programs, 13–7 ضمن البرامج 

setting, 1–22 ضبط /إعداد/تحديد 

scrolling اإلنتقال/الدحرجة 

binary numbers, 11–8 األعداد الثنائية 

equations, 6–7, 13–7, 
13–16 

 المعادالت

seed (random number), 4–
15 

 )العدد العشوائي(العدد المنشأ 

self–test (calculator), A–5  الحاسبة(اإلختبار الذاتي( 

shift keys, 1–3 المفاتيح الناقلة 

sign (of numbers), 1–15, 
9–3, 11–6 

 )لألعداد(العالمة الحسابية 

sign conventions (finance), 
17–1 

إصطالح األعداد /إتفاقية
 )المسائل المالية(

Sign value, 4–17 قيمة العالمة الحسابية 

sine (trig), 4–4, 9–3, A–2, 
C–6 

 )المثلثات(الجيب 

single–step execution, 13–
11 

 يذ خطوة بخطوةتنف

slope (curve–fit), 12–8, 
16–1 

 )مالءمة المنحنى(المنحدر 

SOLVE   

checking results, 7–7, D–3 التحقّق من النتيجة 

discontinuity, D–5 التقطّع 

evaluating equations, 7–1, 
7–7 

 تقييم المعادالت

evaluating programs, 15–
2 

 تقييم البرامج

flat regions, D–8 المساحات المسطّحة/المجاالت 

how it works, 7–7, D–1 كيف يعمل 

in programs, 15–6 ضمن البرامج 

initial guesses, 7–2, 7–7, 
7–8, 7–12, 15–6 

 التخمينات األولية

minimum or maximum, D–
8 

 الحد األدنى أو األقصى

multiple roots, 7–9 دةجذور متعد 

no restrictions, 15–11 ال قيود/دون 

no root found, 7–8, 15–6, 
D–8 

 ال وجود للجذر

pole, D–6 القطبي/القطب 

purpose, 7–1 الغرض/الهدف 

results on stack, 7–2, 7–7, 
D–3 

 النتائج على المكدس

resuming, 15–1 المتابعة 

round–off, D–13 عملية التدوير 

stopping, 7–2, 7–8 اإليقاف 
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using, 7–1 اإلستعمال 

stack. See stack lift سس. المكدراجع ترقية المكد 

affected by prompts, 6–
14, 13–14 

 يتأثّر بتوجيهات اإلدخال

complex numbers, 9–2 األعداد المركّبة 

effect of , 2–6  تأثير 

equation usage, 6–11 إستعمال المعادلة 

exchanging with variables, 
3–8 

 التبادل بواسطة المتغيرات

exchanging X and Y, 2–4  تبادلX و Y 

filling with constant, 2–7 التعبئة بالعدد الثابت 

long calculations, 2–12 الحسابات الطويلة 

operation, 2–1, 2–5, 9–2 التشغيل/العملية 

program calculations, 13–
14 

 يةعمليات البرنامج الحساب

program input, 13–12 إدخال البرنامج 

program output, 13–12 عملية إخراج البرنامج 

purpose, 2–1, 2–2 الغرض/الهدف 

registers, 2–1 السجالت 

reviewing, 2–3, C–7 ًالمعاينة مجددا 

rolling, 2–3, C–7 الجدولة 

separate from variables, 
3–2 

 الفصل عن المتغيرات

size limit, 2–4, 9–2 حدود الحجم 

unaffected by VIEW, 13–
15 

 VIEWال يتأثّر بـ 

stack lift. See stack سس. ترقية المكدراجع المكد 

default state, B–4 الحالة األساسية 

disabling, B–4 منع/إيقاف 

enabling, B–4 السماح/التشغيل 

not affecting, B–5 دون تأثير 

operation, 2–5 التشغيل/العملية 

standard deviations اإلنحراف النموذجي المعياري 

calculating, 12–6, 12–7 اإلحتساب 

grouped data, 16–18 عةالعطيات المجم 

normal distribution, 16–11 التوزيع العادي/السوي 

standard–deviation menu, 
12–6, 12–7 

الئحة خيارات اإلنحراف 
 موذجي المعياريالن

statistical data. See 
statistics registers 

راجع . معطيات اإلحصاءات
 سجالت اإلحصاءات

clearing, 1–5, 12–2 التصفية/المحو 

correcting, 12–2 التصحيح 

entering, 12–1 اإلدخال 

initializing, 12–2 التشغيل/التحضير 

one–variable, 12–2 ر واحدمتغي 

precision, 12–10 الدقّة 

sums of variables, 12–11 راتمجموع المتغي 

two–variable, 12–2 رينمتغي 

statistics اإلحصاءات 

calculating, 12–4 اإلحتساب 

curve fitting, 12–8, 16–1 مالءمة المنحنى 

distributions, 16–11 التوزيعات 

grouped data, 16–18 عةالعطيات المجم 

one–variable data, 12–2 ر واحدمعطيات ذات متغي 

operations, 12–1 العمليات 

two–variable data, 12–2 رينإحداثيات ذات متغي 

statistics menus, 12–1, 
12–4 

 لوائح خيارات اإلحصاءات

statistics registers. See 
statistical data 

راجع . سجالت اإلحصاءات
 معطيات اإلحصاءات

accessing, 12–12 الوصول الى 

clearing, 1–5, 12–2 التصفية/المحو 

contain summations, 12–1, 
12–11, 12–12 

 يحتوي عوامل الجمع

correcting data, 12–2 تصحيح العطيات 

initializing, 12–2 التشغيل/التحضير 

no fractions, 5–2 ال كسور/دون 

viewing, 12–11 المعاينة 

STO, 3–2, 13–12   

STO arithmetic, 3–6 STO الحسابي 
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STOP, 13–19   

storage arithmetic, 3–6 التخزين الحسابي 

subroutines. See routines راجع . الروتينات الفرعية
 الروتينات

sums of statistical 
variables, 12–11 

 مجموع متغيرات اإلحصاءات

syntax (equations), 6–14, 
6–19, 13–16 

 )المعادالت(عناصر الكتابة 

  

T   

tangent (trig), 4–4, 9–3, 
A–2, C–6 

 )المثلثات(ظّل الزاوية /مماس

temperatures الحرارة 

converting units, 4–14 عملية تحويل الوحدات 

limits for calculator, A–2 قيود الحاسبة/حدود 

test menus, 14–7 بارلوائح خيارات اإلخت 

testing the calculator, A–4, 
A–5 

 إختبار الحاسبة

time formats, 4–13 أنماط الوقت/أشكال 

time value of money, 17–1 القيمة الوقتية للنقود 

T–register, 2–5  سجلT  

trigonometric functions, 4–
4, 9–3, C–6 

 الدوال المثلثية

troubleshooting, A–4, A–5 المشاكل 

turning on and off, 1–1 التشغيل واإليقاف 

TVM, 17–1   

twos complement, 11–4, 
11–6 

 مكمل اإلثنين

two–variable statistics, 12–
2 

 إحداثيات ذات متغيرين

  

U   

uncertainty (integration), 
8–2, 8–6 

 نسبة الشك/عدم الدقّة

units conversions, 4–14 تحويل الوحدات 

  

V   

variable catalog, 1–28, 3–
4 

 كتالوج المتغير/جدول

variables راتالمتغي 

accessing stack register 
contents, B–7 

الوصول الى محتويات سجل 
 المكدس

arithmetic inside, 3–6 الحساب ضمن 

catalog of, 1–28, 3–4 الكتالوج التابع/الدليل 

clearing, 1–28 فيةالتص/المحو 

clearing all, 1–5 التصفية الكاملة/المحو 

clearing while viewing, 
13–15 

 التصفية عند المعاينة/المحو

exchanging with X, 3–8   التبادل بواسطةX 

in equations, 6–3, 7–1 ضمن معادالت الرياضيات 

in programs, 13–12, 15–
1, 15–7 

 ضمن البرامج

indirect addressing, 14–
20, 14–21 

 العنونة الغير مباشرة/التحديد

names, 3–1 األسماء 

number storage, 3–1 تخزين األعداد 

of integration, 8–2, 15–7, 
C–8 

 للعملية التكاملية

polynomials, 13–26 د األطرافالمتعد 

program input, 13–14 إدخال البرنامج 

program output, 13–15, 
13–18 

 ة إخراج البرنامجعملي

recalling, 3–2, 3–4 عملية اإلستعادة 

separate from stack, 3–2 سالفصل عن المكد 

showing all digits, 13–15 إظهار كامل األرقام 

solving for, 7–1, 15–1, 
15–6, D–1 

 إيجاد الحّل لـ

storing, 3–2 التخزين 

storing from equation, 6–
12 

 لمعادلةالتخزين من ا

typing name, 1–3 طباعة اإلسم/إدخال 

viewing, 3–4, 13–15, 13–
18 

 المعاينة
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vectors المتّجهات 

absolute value, 10–3 القيمة المطلقة 

addition,subtraction, 10–1 اإلضافة والطرح  الحسابية 

angle between two 
vectors, 10–5 

 الزاوية بين متّجهين

coordinate conversions, 4–
12, 9–5 

 تحويل اإلحداثيات

creating vectors from 
variables or registers, 10–

8 

إنشاء المتّجهات من 
 المتغيرات او السجالت

cross product, 17–11 حاصل الضرب بالتعارض 

dot product, 10–4   حاصل الضرب للنقاط 

in equation, 10–6 ضمن معادلة الرياضيات 

in program, 10–7 ضمن البرنامج 

VIEW   

displaying program data, 
13–15, 13–18, 15–6 

 عرض معطيات البرنامج

displaying variables, 3–4 راتعرض المتغي 

no stack effect, 13–15 سال تأثير للمكد 

stopping programs, 13–15 إيقاف البرامج 

volume conversions, 4–14 تحويل الحجمعمليات  

  

W   

weight conversions, 4–14 عمليات تحويل الوزن 

weighted means, 12–4 حةالت المرجالمعد 

windows (binary numbers), 
11–8 

 )األعداد الثنائية(النوافذ 

  

X   

  

evaluating equations, 6–
10, 6–12 

 تقييم المعادالت

running programs, 13–10, 
13–22 

 إطالق البرامج

X ROOT arguments, 6–17  حججX ROOT 

X–register  السجلX 

affected by prompts, 6–14 يتأثّر بتوجيهات اإلدخال 

arithmetic with variables, 
3–6 

 الحساب مع المتغيرات

clearing, 1–5, 2–3, 2–7 التصفية/المحو 

clearing in programs, 13–
7 

 ية في البرامجالتصف/المحو

displayed, 2–3 معروض على الشاشة 

during programs pause, 
13–19 

 خالل إيقاف البرنامج المؤقت

exchanging with variables, 
3–8 

 التبادل بواسطة المتغيرات

exchanging with Y, 2–4   التبادل بواسطةY 

not clearing, 2–5 التصفية/دون المحو 

part of stack, 2–1 سأقسام المكد 

testing, 14–7 عملية اإلختبار 

unaffected by VIEW, 13–
15 

 VIEWال يتأثّر بـ 
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