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  رميا القمحة املادة: دكتور ◄

  املصفوفاتعنوان احملاضرة: ◄                                   الثامنة:احملاضرة ◄

 

 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑒𝑠. 𝐻𝑜𝑤𝑒𝑣𝑒𝑟 , 
𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠 ∶ 

 نظرية :

,Aلتكن  B, C  ًمصفوفات عندئٍذ :أيا

 يكن الجداء و المجموع فيحقق:

𝑇ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑚 𝐴. 2 ∶ 
𝐿𝑒𝑡 𝐴, 𝐵, 𝐶 𝑏𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑡ℎ𝑒𝑛 , 𝑤ℎ𝑒𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑒  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑢𝑚𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒𝑑 ∶ 

 تجميعي 

 توزيعي على الجمع من اليسار 

 تزويعي على الجمع من اليمين 

 الضرب بعدد حقيقي

(𝐴𝐵)𝐶 = 𝐴(𝐵𝐶) 
𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐿𝑎𝑤 

𝐴(𝐵 + 𝐶) = 𝐴𝐵 + 𝐴𝐶 
𝐿𝑒𝑓𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢𝑏𝑢𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐿𝑎𝑤 

(𝐵 + 𝐶)𝐴 = 𝐵𝐴 + 𝐶𝐴 
𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐿𝑎𝑤 
𝑘(𝐴𝐵) = (𝑘𝐴)𝐵 = 𝐴(𝑘𝐵) 

جداء المصفوفات و جملة معادالت 

  خطية :
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑜𝑓  
𝑜𝑓 𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠   

من المعادالت الخطية هي  Sأي جملة 

AXمكافئة للمعادلة المصفوفية  = B 

هي المصفوفة التي تتكون  Aحيث 

هو الشعاع العمودي  Xمن األمثال و 

الشعاع العمودي  Bللمجاهين و 

 للثوابت 

)هنا كلمة يكافئ تعني أن أي حل 

وفية و للجملة هو حل للمعادلة المصف

 العكس صحيح(

Any system S of linear Equations is equivalent 
𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶  

𝐴𝑋 = 𝐵 
𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝐴 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒  

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 , 𝑋 𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝑢𝑛𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛𝑠 
𝑎𝑛𝑑 𝐵 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠. 

(𝐻𝑒𝑟𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓  
𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑆 𝑖𝑠 𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  

𝐴𝑋 = 𝐵 & 𝑣𝑖𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎) 
 

  Transpose المنقول 

 نظري
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و يكتب  Aإن منقول المصفوفة 

هو مصفوفة نحصل عليه  ATبالشكل 

 بكتابة األسطر على هيئة أعمدة 

The transpose of a matrix A , written 𝐴𝑇, is the 
matrix obtained by writing The rows of A , in 
order as columns .  

 For example :  

(
1 0 2
3 −1 6

)
𝑇

= (
1 3
0 −1
2 6

) 
. 

mالحظ أن المصفوفة من البعد   ×
𝑛  منقولها من البعدn × 𝑚 
بشكل خاص إن منقول الشعاع  

 عمودي هو شعاع افقي و بالعكس 

𝑁𝑜𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑖𝑓 𝐴 𝑖𝑠 𝑎𝑛 𝑚 × 𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥
> 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝐴𝑇  𝑖𝑠 𝑎𝑛 𝑛 × 𝑚 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥  

𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 , 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑒 𝑜𝑓 𝑎 𝑟𝑜𝑤 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  
𝑎𝑛𝑑 𝑣𝑖𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎   

 م صفوفة المربعة : nال

المصفوفة التي عدد أسطرها يساوي 

 عددأعمدتها تدعى مصفوفة مربعة 

و إذا كان عدد األسطر يساوي عدد 

فتدعى مصفوفة  nاألعمدة و يساوي 

  nمربعة من البعد 
 

SQUARE MATRIX 
Amatrix with the same numbers of rows as 
columns is called a square matrix 
A square matrix with n rows and n columns is 
said to be of order n and is called an n- square  
matrix    

القطر الرئيسي أو ببساطة القطر 

 nللمصفوفة المربعة من المرتبة 
Aو هي  = [𝑎𝑖𝑗]  من و يتكون

,a11العناصر  𝑎22, … 𝑎𝑛𝑛 

حيث هي العناصر من الزاوية 

العلوية اليسرى إلى الزاويى 

 السفلية اليمنى للمصفوفة 

أثر مصفوفة هو مجموع عناصر 

 القطر الرئيسي 

 

𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 , 𝑜𝑟  𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑦 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙  

, 𝑜𝑓 𝑎𝑛 𝑛 − 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝐴 = [𝑎𝑖𝑗] 
𝑎11, 𝑎22,… 
𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑓𝑡 
 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒  
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 
𝑇ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝐴 , 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑟(𝐴), 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑚  
𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑖𝑠 ∶  
𝑡𝑟(𝐴) = 𝑎11 + 𝑎22+. . +𝑎𝑛𝑛  
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و التي nالمصفوفة المربعة من البعد 

عناصر قطرها الرئيسي واحدات و 

باقي العناصر اصفار تدعى 

المصفوفة الواحدية و هي تلعب دور 

الواحد في عمليات ضرب االعداد ) 

 حيادي للضرب (

the n –square unit matrix , denoted By 𝐼𝑛 or 
simply I is the square matrix with 1’s along 
diagonal and 0 ‘s elsewhere  
The unit matrix I plays the same role in matrix 
multiplication as the number 1 does in the usual 
multiplication of numbers   

 جبر المصفوفات المربعة : 

مصفوفة مربعة عندئٍذ يمكننا  Aلتكن 

 بنفسها  Aضرب 

في الحقيقة يمكننا تشكيل جميع القوى 

 كما في التالي : Aالموجبة لـ 

Algebra of square Matrices :  
Let A be any square matrix >  
Then we can multiply A By it self  
In fact we can forlm All nonnegative powers pf 
A as follows : 

𝐴2 = 𝐴𝐴   , 𝐴3 = 𝐴2𝐴 … . . 𝐴0 = 𝐼 
كثيرات الحدود في المصفوفة أيضاً 

 يمكن تعريفها 

 بشكل خاص ألي كثيرة حدود

𝑓(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥+. . 𝑎𝑛𝑥𝑛 
حيث المعامالت أعداد سلمية فإننا 

 بانها المصفوفة  f(A)نعرف 

𝑓(𝐴) = 𝑎0𝐼 + 𝑎1𝐴
+ ⋯ 𝑎𝑛𝐴𝑛 

 

يمكن الحصول عليه  f(𝐴)الحظ ان 

عن طريق تعويض   f(x)من خالل 

A  للمتحولx  و تعويض مصفوفة

 a0بدل العدد  a0𝐼االعداد 
هي المصفوفة  f(A)في حال كانت 

 الصفرية فإننا ندعو 
 
 
 
 

Polynomials in the matrix A are also  A are also 
defined  
soecifically , for any polynomial :  

𝑓(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥+. . 𝑎𝑛𝑥𝑛 
Where the 𝑎𝑖 are scalars we define f(A) to be 
the matrix :  

𝑓(𝐴) = 𝑎0𝐼 + 𝑎1𝐴 + ⋯ 𝑎𝑛𝐴𝑛 
Not that f(A) is obtained  from f(x) by 
substituting the matrix A for the variable x and 
substituting the scalar matrix 𝑎0𝐼 for the scalar 
term a0 
In the case that 𝑓(𝐴) is zero matrix , the matrix 
A is then called a zero or root of the polynomial  
f(x) 
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  (غير شادذة)القلوبةالمصفوفة 

 المقاليب 

غنها يقال عنها  Aالمربعة المصفوفة 

ذا وجدت إ (غير شاذة)قابلة للقلب 

ABبحيث  Bمصفوفة  = BA = I  

وحيدة و  Bتكون المصفوفة بحيث 

و  𝐴ندعوها مقلوب المصفوفة 
  A−1لها نرمزل 

ذا إ Aمقلوب المصفوفة  𝐵ن أ الحظ
  𝐵مقلوب  𝐴ذا كانت إوفقط 

  :لمحددات ا

 nمن المرتبة عة مربمصفوفة لكل 
و يتم  Aد يسمى محدد د محد  يتعين عد

 |A|او  det (A)الرمز له بالرمز 

 

عداد ن المتجهة المربعة من األأؤكد ن

المحصورة بين خطين مستقيمين 

و هي ليست  nرتبة تدعى محد من الم

لى العدد الذي إمصفوفة و لكنه يرمز 

ي أعداد تعينه دالة المحدد لمتجهة األ

 رةصفوفة المربعة المحصوالم

Invertible (nonsingular) matrices , inverses 
A square matrix A is said to be invertible (or 
nonsingular) if there exists a matrix B such that :  

𝐴𝐵 = 𝐵𝐴 = 𝐼 
Such a matrix  B is uniqe ; it's called the inverse of A 
and is denoted by 𝐴−1  
Observe that B is inverse of A if and only if A is the 
inverse of B  

 
 

Determinants  
To each n-square matrix we assign a specific number 
called the determinant of  A and denoted by det(A) of 
|𝐴| 

 |
⋯

⋮ ⋱ ⋮
⋯

| 

We emphasize that a square array of numbers 
enclosed by straight lines , called a determinant of 
order n is note a matrix but denotes the number  that 
the determinant function assigns to the enclosed array 
of numbers  i.e  the enclosed square matrix  

 

ي جداء العناصر على المحدد يساو

طول األسهم الي فوقها إشارة + 

ناقص جداء العناصر على طول 

  –األسهم المشار إليها بإشارة 

 

التمثيل قمنا بتفصيل األسهم لسهولة 

الثالثة التي تحمل االشار + و األسهم 

 -الثالثة التي تحمل اإلشارة

 

نؤكد أنه ال يوجد مخططات تذكر 

 المحددات من مرتبة أعلى

 

 

 

 

 

The determinant equals the product of the 
elements along the plus-labeled arrow minus 
the product of the elements along the minus-
labeled arrow 
For national convevience , we have separated 
the three plus-labeled arrows  
We emphasize that there are no such 
diagrammatic of higher order  
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 التعريف العام للمحددات : 

 nالتعريف العام للمحداات من المرتبة 
 كما يلي :

General definition of determinants  
The general definition of determinant of order n 
is as follows  
Det(A)=∑ 𝑠𝑔𝑛(𝜎)𝑎1𝑗1𝑎2𝑗2 … 𝑎𝑛𝑗𝑛

 
حيث أن المجموع مأخوذ على جميع 

 التباديل 

وفقاً  1-او  1تساوي  sgn(σ)هنا 

لألعداد الزوجية و الفردية للتباديل 

  σالمطلوبة ليتغير 
هامة لدالة المحدد هي خاصة خاصة 

 الضربية :

Where the sum is taken over all permutations  
Her sgn(𝜎)  equals +1 or -1 according as an 
even or an odd number of interchanges are 
required to change 𝜎 
An important property of the determinant 
function is that it is multiplicative That is  

 Theorm : 
Let A and B be any n-square matrices then : 
Det(AB)=det(A)det(B) 

المحددات و مقاليب المصفوفات من 

  2*2المرتبة 
ليس صفراً فإن  Aعندما يكون محدد 

 2*2مقلوب المصفوفة من المرتبة 
 يتم الحصول عليها كما يلي :

 تبديل عناصر القطر الرئيسي -1

 تغيير إشارة باقي العناصر -2

نضرب المصفوفة بمقلوب  -3

 محددها 

 

 

Determinants and inverse of 2*2 matrices : 
When det(A)≠0 then inverse of a 2*2 matrix A 
is obtained as follows : 

1) Interchange the elements on the main 
diagonal  

2) Take the negatives of th other elements  
3) Multiply the matrix by 1/det(A)  

on the other hand if detA=0 then 𝐴−1does 
not exists  
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 نظرية : 

المصفوفة تكون قلوبة إذا و فقط إذا 

 كان محددها غير صفري 

 

 

Theorem :  
A matrix A is invertible if and only if it has 
nonzero determinant  

 

 

 

 


