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 .............. /...... / ...... :التاريخ  ....................... :اليوم        215ريض (  71 )بطاقة                           مدرسة النعيم الثانوية       
  .......... م 1: الصف  ..................................... :االسم                        قسم الرياضيات                                                             

 (القيم العظمى والقيم الصغرى )  البـرمـجة الخـطية 
 .            يمثل نظام المتباينات بيانياً ، ويحدد رؤوس منطقة الحــلأن   : دافـاأله  

                  معينةمنطقة أن يوجد الطالب القيمة العظمى والقيمة الصغرى لدالة ضمن            . 
د رؤوس ، ثم   ـللنظام بيانياً ، وظلّل منطقة الحمثِّل كل متباينة في ا      :خطوات الحل                                   . منطقة حـل النظامحدِّ

                         ( .  إن وجدت ) أوجد قيمة دالة الهدف عند كل رأس  ، ثم حّدد القيمة العظمى والقيمة الصغرى 
 (إن وجدت ) الصغرى  مثّل بيانياً نظام المتباينات اآلتية ، ثم حدد رؤوس منطقة الحل ، وأوجد القيمة العظمى والقيمة

                                             ( :1)تدريب 
                                                                             

                                                                 
                                                           

   

    
 :رؤوس منطقة الحل هي 

............................... 
............................... 

............................... 

............................... 
 

 : القيمة العظمى والصغرى

 ........... =القيمة العظمى 
 .................... عند النقطة

 
 .......... = صغرىالقيمة ال

 .................... عند النقطة

                                           ( :2)تدريب 
                                                                             

                                                          
                                                          

   

    
 :رؤوس منطقة الحل هي 
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............................... 

............................... 
 

 : القيمة العظمى والصغرى

 ........... =القيمة العظمى 
 .................... عند النقطة

 
 .......... = صغرىالقيمة ال

                                        .................... النقطةعند 

   

 
 
 
 
 
 
 

                                             ( :3)تدريب 
                                                                                  

                                                                    
                                                                

   

 
 

    
 :رؤوس منطقة الحل هي 
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 : القيمة العظمى والصغرى

 ........... =القيمة العظمى 
 .................... عند النقطة

 . ال توجد قيمة صغرى
 ...................................................................................: ألن  

                                           :(4)تدريب 
                                                                             

                                                           
                                                          

   

    
 :رؤوس منطقة الحل هي 
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 : القيمة العظمى والصغرى

 ......... =القيمة العظمى 
 .................. عند النقطة

 
 ......... = صغرىالقيمة ال

   ................... عند النقطة
                 

 

                     
   

   

   

   

        
              

منطقة محدودة

           
              

محدودة منطقة غير

         
                       
              

                     
   

   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   

  

                       
   

   

   

          
              

       
       
       
       
       
       
       
       
       

   

  

منطقة محدودة

                    
   

   

   

         
              

  

         
      
      
      
      
      
      
      

منطقة محدودة

عابدين حامد./ إعداد أ

  

        
        
        
        
        
        
        
        
        

   


