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 .............. /...... / ...... :التاريخ  ....................... :اليوم        215ريض (  91 )بطاقة                           مدرسة النعيم الثانوية       
  .......... م 1: الصف  ..................................... :االسم                        قسم الرياضيات                                                             

  البـرمـجة الخـطيةتابع  
 .            ويحدد رؤوس منطقة الحــل يمثل نظام المتباينات بيانياً ،أن    : دافـاأله  

                   يستعمل الطالب البرمجة الخطية إليجاد الحل األمثل لمسائل حياتيةأن            . 
                                .  معينة ( شروط ) تحت قيود ( دالة الهدف ) هي أفضل طريقة إليجاد القيمة العظمى أو الصغرى لدالة ما   :البرمجة الخطية

 .لتقليل التكلفة أو زيادة الربح ( الحل األمثل ) نستخدم البرمجة الخطية للحصول على أفضل سعر أو الكمية األفضل  :إيجاد الحل األمثل

        ، أما النوع الثاني فيُباع بسعر       ينتج مصنع نوعين من وحدات اإلنارة ، يُباع النوع األول بسعر   ( :1)تدريب 
وحدة      وحدة إنارة يومياً ، وكان على المصنع أن ينتج ما ال يقل عن     إذا كانت الطاقة اإلنتاجية للمصنع ال تزيد على 

وحدة إنارة من النوع الثاني ، فما عدد وحدات اإلنارة التي يتطلب إنتاجها من كل نوع     إنارة من النوع األول وما ال يزيد على 
 ليكون دخل المصنع اليومي أكبر ما يمكن ؟

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 . ياً الثاني يوم من النوع وحدة  ...........و  من النوع األول وحدة  .............إنتاج  ويتحقق عند   ............ لمصنعل دخلأكبر 

 من الفراغ ، في حين تحتاج      وتحتاج السيارة الصغيرة إلى           تبلغ مساحة موقف للمركبات   ( :2)تدريب 
 ، وأجرة وقوف       إذا كانت أجرة وقوف السيارة  .مركبة    وال يستوعب الموقف أكثر من        الحافلة إلى     
 ؟، فما عدد مركبات كل من النوعين التي يجب أن استقبالها لكي يحقق موقف المركبات أكبر ربح ممكن          الحافلة    

  =  الحافالتعدد  ،     = عدد السيارات  بفرض :  الحــل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ............................                   .........................   :التحقق 
 .......................................................:   ....رؤوس منطقة الحل 

      ...........................................................    
            قع عند النقطة  يو        ربح للموقف أكبر  

 :  أي لكي يحقق الموقف أكبر ربح

 حافلة  ..............و  سيارة   ..............  يستقبليجب أن 
   
 
    

 

                       
   

   

   

   

 (القيود ) الشروط  الثاني األولنوع اإلنتاج

    العدد

    دخلالدالة 

          
              

 (القيود ) الشروط  الحافلة السيارةنوع المركبة

    العدد

    المساحة

             دالة الربح
              

             
              

                         
   

   

   

   

   

  

            
            
            
            
            
            
            
            
            

عابدين حامد./ إعداد أ

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  

   


