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 .............. /...... / ...... :التاريخ  ....................... :اليوم        215ريض (  81 )بطاقة                           مدرسة النعيم الثانوية       
  .......... م 1: الصف  ..................................... :االسم                        قسم الرياضيات                                                             

   ( ل األمثل ـإيجاد الح)  البـرمـجة الخـطية 
 .            يمثل نظام المتباينات بيانياً ، ويحدد رؤوس منطقة الحــلأن    : 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

جهازاً من النوع     إلى     ، وما بين       جهازاً من النوع      إلى    أجهزة كهربائية ينتج ما بين  مصنع  ( :1)تدريب       ،    في الجهاز من النوع       إذا كان المصنع يربح . جهازاً من النوعين على األكثر     ويخطط لبيع .  أسبوعياً    
                                 .؟ وأوجد قيمته يكون ربحه أكبر ما يمكن ، فكم جهازاً من كل نوع عليه أن يبيع ل  في الجهاز من النوع 

 
 
 
 

 
 

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

 
ً    من النوع األولجهازاً  .........و     من النوع األولجهازاً  ..........إنتاج  ويتحقق عند           لمصنعأكبر ربح ل  . أسبوعيا

وإنتاج الكرسي من  ينتج مصنع نوعين من الكراسي بحيث يحتاج إنتاج الكرسي من النوع األول مدة ساعتين ،  ( :2)تدريب 
كراسي   ساعة يومياً ، والمصنع ملتزم بإنتاج     ساعات ، فإذا كانت ساعات العمل بالمصنع ال تزيد عن    النوع الثاني مدة 

ن من بيع الكرسي الواحد م      على األقل من النوع األول وكرسيين على األقل من النوع الثاني يومياً ، ويبلغ ربح المصنع  
من بيع الكرسي الواحد من النوع الثاني ، أوجد عدد الكراسي التي يجب على المصنع إنتاجها من كل       النوع األول ، و 

 .                               ؟ وأوجد قيمته نوع يومياً حتى يكون ربحه أكبر ما يمكن 
 
 
 
 
 

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

 .كراسي من النوع الثاني يومياً  ............كراسي من النوع األول و  ............إنتاج  ويتحقق عند           لمصنعأكبر ربح ل

        إذا كانت أجرة صياغة العقد  . سواراً  شهرياً     إلى     عقداً  ، ومن      إلى     يصوغ فهد من   ( :3)تدريب 
 قطعة من العقود واألساور ، فكم قطعة من كال    ، وصاغ في أحد األشهر على األقل         ، وأجرة صياغة السوار   
 .النوعين عليه صياغتها ، ليحصل على أكبر أجر ؟ وأوجد قيمة هذا األجر   

 سواراً    عقداً ،    عند صياغة           = ، أكبر أجرة                                           :  الجواب

 

عابدين حامد./ إعداد أ

                     
   

   

   

   

 (القيود ) الشروط       نوع اإلنتاج

    العدد

    الربحدالة 

         
              

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  

   

                       
   

   

   

 (القيود ) الشروط  الثاني األولنوع اإلنتاج
    العدد

    الزمن

    الربحدالة 

           
              

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

  

   


