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 في االداره تبويب أساليب كميه 

 والثانية األولى املحاضرة
 

 البرمجةالخطيةهي:

A .Network Analysisالشبكي التحليل 

B . Non-Linear programmingةالالخطي البرمجة 

C . Goal programming 

D . Linear programming 

 

 العمليات بحوث لعلم الحقيقية البداية كانت

A . الثانية. العاملية الحرب 

B . اإلنترنت. ظهور  مع 

C . امليالدية. السبعينات في 

D . م 1911عام  في. 

 

 -يعني :   Linear programming -مصطلح 

A . الخطية البرمجة 

B . الرياضية البرمجة  Mathematical programming 

C . العمليات بحوث Operations Research 

D . الشبكات برمجة 

 يعني: العمليات بحوث

A . Operations Research 

B . Business Methods 

C . Research Operations 

D . Network Analysis 

 

 العمليات لبحوث املميزة الخصائص أحد

A . للمشكلة الجزئي الحل على تعتمد 

B . صناعة القراراملشكلة /  حل وليس املسألة بصياغة تقوم 

C . ككل. للنظام ينظر  متكامل فريق على تعتمد 

D . املشاكل حل على تعتمد  
 
 الحاسوب الستخدام الحاجة دون  يدويا

 

 : یعني اإلدارة علم

A . Business administration 

B . Public administration 

C . Management science 

D . Operations management 
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 إذا الرياضية البرمجة من خاصة حالة تعتبر  الخطية البرمجة

A . والقيود الهدف دالة في املتغيرات بين خطية العالقة 

B . معروفة املتغيرات قيم 

C . أمثل حل لها يوجد الهدف دالة 

D . برمجتها يمكن املتغيرات بين العالقة 

 

 كانت: إذا الرياضية البرمجة من خاصة حالة هي الخطية البرمجة

A.  خطية املتغيرات بين العالقات 

B.  متباينات شكل على القيود 

C.  املسألة لبرمجة إمكانية هناك 

D.  أمثل حل لها يوجد 

 

 االوليه الداخله في انتاج الكراس ي والطاوالت في البرمجه الخطيه تعتبر املواد 

 قيد -1

 داله الهدف -2

 متغير -3

 مخاطره -4

  يكون  ان اليمكن التالي القيد
 
 خطي: برنامج في قيدا

A . 10X1+0X2 <= 20 

B . 20X1 – 20X2 >= 20 

C . X1>=X2 

D . X1>2 

 

 خطي : برنامج في يكون  ان يمكن التالي قيدال

x1-x2>=8  

x1+x2<=0 

x1+x2<36 

x1 +x2 >1 

 

 :القيد التالي يمكن ان يكون في برنامج خطي 
x1-x2>=8  

x1+x2<=16 

x1+x2<16 

x1 +x2 >100 

 

 

أي قيد ما فيه عالمة = مستحيل يكون قيد في برنامج خطي لو 
خيار واحد فقط ما فيه مساواة راح نختار وعلى طول ولو كله 

 مافيه مساواة

 0 راح نركز على إنها لقيد الزم يكون أكبر من أو يساوي

االختيار صحيح اوال توجد مساواة، وال يؤثر وجود متغير عالمته 

سالبة األهم ان يكون اكبر من او يساوي الصفر بحيث لو نقلنا احد 

المتغيرات للطرف االخر تكون االشارة موجبه وهذا الشرط ضروري 

لصحة القيد وهو عدم السالبيه أي عدم وجود اشارة سالب في الجهة 

 اليمنى من القيد
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 خطي برنامج في يكون  ان اليمكن التالي القيد

 X1-X2>=8 -أ
 X1+X2<=36 -ب
 X1+X2<36 -ت
 X1+X2=100 -ث

 

 فإن األشمل الرياضية) من الخطية, البرمجة العمليات, البرمجة بين (بحوث الربط عند

A . العمليات بحوث←الخطية البرمجة←الرياضية البرمجة 

B . الخطية البرمجة←الرياضية البرمجة←العمليات بحوث 

C . العمليات بحوث←الرياضية البرمجة←الخطية البرمجة 

D . الخطية البرمجة←العمليات بحوث←الرياضية البرمجة 

 

 

 يعني   constraints مصطلح 

A .  املقبولة. الحلول 

B . القيود 

C . الركنیة. النقاط 

D . املتغيرات variables 

 

 الریاضیة( نجد الخطیة،البرمجة الكمیة،البرمجة العملیات،األسالیب بين )بحوث الربط عند

A . الكمیة األسالیب‰ الریاضیة  البرمجة‰ الخطیة  البرمجة‰ عملیات ال بحوث 

B . العمليات بحوث←الخطية البرمجة←الرياضية البرمجة---الكمية  األساليب 

C . الخطية البرمجة←الرياضية البرمجة←العمليات بحوث---الكمية  األساليب 

D . الخطية البرمجة←العمليات بحوث←الرياضية البرمجة 

 

 

 خطي: برنامج في یكون  أن یمكن التالي القید

A . X1+x2<0 

B . X1+X2<=10 

C . X1+X2<10 

D . X1- X2<=0 

 

 

 

 

القيد األول والثالث ما فيه مساواة إذ اال يمكن أن تكون قيود صحيحة واألخير 

 القيد الثاني هو الصحيح إذا أصغر من أو يساوي وهو ضد شرط عدم السالبية
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 كانت :  إذا الرياضية البرمجة من خاصة حالة هي الخطية البرمجة

 األولى الدرجة من والقيود الهدف دالة -

 صحيحة املتغيرات -

 الثانية الدرجة من والقيود الهدف دالة -

 امثل حل يوجد -

طريق: عن األمثل الحل إيجاد يمكن وقيدين , فانه متغيرين من يتكون ,  ما خطي برنامج  

 فقط السمبلكس -

 فقط البياني الرسم -

 البياني أوالرسم السمبلكس -

 القيود كثرة بسبب لها امثل حل على الحصول  اليمكن -

 

Objective Function 

 Decision variables القرار متغيرات -

 constraints املسألة قيود -

 الهدف دالة -

 non- negativity السالبية عدم -

Constraints: هي- 

 القرار متغيرات -

 املسألة قيود -

 الهدف دالة -

 السالبية عدم -

 

 :عنيت القرار  متغيرات

A.  Decision variables 

B. Business Administration 

C. public Administration 

D.  Operations Management 

 

 هي: الرياضية البرمجة

- Network Analysis 

- Non-linear Programming 

- Goal programming 

- Mathematical programming 

 

 هي البرمجة

- Analysis 

اذا كان البرنامج الخطي فيه اكثر من قيدين نستخدم طريقة 

يهم عدد املتغيرات في استخدام الطرق االهم  وال  السمبلكس،

 نركز على عدد القيود



 

 1439-2  1439-1*    1438صيفي ال*              1438-2        1438-1*            1437-2 *    1437-1*                         قديمه نماذج  •

1-1440 

 

 د. ملفي الرشيدي                أساليب كميه في االداره                                            ,,  لكم بالتوفيق والنجاحدعواتي 
 

5 

- Programming 

- Linear 

- Risk 

 :يعني Risk مصطلح

 هدف -

 تأكد عدم -

 مخاطرة -

 قيد -

 

 متغيرات القرار الذي يتم اضافتها في الصيغة القياسية هي : القرار  متغيرات

 متغيرات ثالث -

 قيود أربع -

 متغيرين -

 راكدة متغيرات -

 

 

 خطي : برنامج في قيد يكون  ان يمكن التالي القيد

- X1+X2<=0 

- X1-20X2>=-20 

- X1>X2 

- X1>=2 

 

 خطي : برنامج في قيد يكون  ان يمكن التالي القيد

- X1<= 0 

-  –  X1 – 20X2 >= 20 

- X1<X2  

- X1+X2 >= 20  

 

 

 العمليات : لبحوث املميزة الخصائص أحد

 للمشكلة الجزئي الحل على تعتمد -

 القرار املشكلة / صناعة حل وليس املسألة بصياغة تقوم -

 ككل للنظام ينظر  متكامل فريق على تعتمد -

 الحاسوب الستخدام الحاجة دون  يدويا املشاكل حل على تعتمد -

 

 

 

االختيار صحيح تنطبق عليه شروط القيد اوال عدم السالبيه بالجهة اليمنى 

 في القيد ووجود مساواة

املتغيرات للطرف  أحدألنه عند نقل  اختياره؟بالنسبة للقيد األول ملاذا لم يتم 

 األخر سيصبح لدينا إشارة سالب وهو ضد شرط عدم السالبيه 

االختيار صحيح ألن املساواة موجودة واملتغيرات لو نقلناها 

للطرف األخر ستنتج لنا أعداد موجبة وهو أهم شرط 

 بالنسبة لعدم السالبيه

 اذا قال متغيرين = بياني

 متغيرات راكده = قياسي

 متغيرين و اكثر = سمبلكس

 متغيرين = بياني وشميلكس 
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 الرياضية الخطية , البرمجة العمليات , البرمجة بحوث بين الربط عند

 العمليات بحوث←الخطية البرمجة←الرياضية البرمجة -

 الخطية البرمجة←الرياضية البرمجة←العمليات بحوث -

 العمليات بحوث←الرياضية البرمجة←الخطية البرمجة -

 الخطية البرمجة←العمليات بحوث←الرياضية البرمجة -

 

Decision variables : هي-  

 القرار أساليب -

 القرار متغيرات -

 املتغيرة القرارات -

 القرار قيود -

 

non- negativity 

 املسألة قيود -

 الهدف دالة -

 الساليبة عدم -

 القرار متغيرات -

 

 العمليات : لبحوث املميزة الخصائص أحد

 للمشكلة الجزئي الحل على تعتمد -

 القرار املشكلة / صناعة حل وليس املسألة بصياغة تقوم -

 فريق على وليس أفراد على تعتمد -

 ذكر مما ش يءال  -

 

 يعنيResearch Operationمصطلح

 العمليات بحوث -

 القرارات شجرة -

 القرارات تحليل -

 

Decision variables:تعني 

 القرار أساليب -

 القرار متغيرات -

 ملتغيرةا القرارات -

 القرار قيود -
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 على: تحتوي  الخطية البرمجة مسائل

 املتغيرات. من وعدد الهدف دالة -

 والقيود الهدف ودالة املتغيرات من عدد -

 القيود من وأخرى  املتغيرات من مجموعة -

 القيود من مجموعة -

 

 هي: الرياضية البرمجة

Network Analysis-  

Non-Linear Programming-  

Goal Programming-  

 -    Mathematical Programming 

 

  يكون  أن يمكن التالي من أي
 
 خطي: برنامج في قيدا

- ≤ 0   2+X1X 

-   20-≥ 2 + 20X1 X 

-  = 0 2>X1X 

-  ≥ 11X 

 

 

 كانت اذا الرياضية البرمجة من خاصة حالة هي الخطية البرمجة

 خطية املتغيرات بين العالقات -

 متباينات شكل على القيود -

 املسألة لبرمجة امكانية هناك -

 أمثل حل لها يوجد -

 

 

 كانت : اذا الرياضية لبرمجةا من خاصة حالة هي الخطية البرمجة

 خطية املتغيرات بين العالقات -

 متباينات شكلعلى  القيود -

 املسالة لبرمجةإمكانية  هناك -

 أمثل حل لها يوجد  -

 يعني  mathematical programmingمصطلح

 الرياضية البرمجة -

 الخطية البرمجة -

 العمليات بحوث -

 الشبكات برمجة -

القيد بسيط جدا وصحيح لعدم وجود إشارة سالبة 

 بالجهة اليمنى ولوجود املساواة 
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 خطي برنامج في يكون  انيمكن  التالي القيد

- X1 – X2 <=0 

- X1 + X2 <=0 

- X1 + X2 <36 

- X1 + X2 <1 

 

  يكون  ان اليمكن التالي القيد
 
 خطي برنامج في قيدا

- X1+0X2 <= 20 

- X1 – 20X2 >= 20 

- X1>=X2 

   X1>2-  

 

 

 

 يكون في برنامج خطيالقيد التالي ال يمكن أن 

- x1-x2=>8 

- x1+x2=<36 

-  x1+x2<36 

- x1 +x2 =100 

 

خطي : برنامج في يكون  ان يمكن التالي القيد  

X1-X2<=8 

X1+X2<=0 

X1+X2<36 

X1+X2>1 

 

خطي: برنامج في يكون  ان يمكن ال  التالي القيد  

- 8<=X1- X2 

- 36 >=X1+ X2 

- 36>X1+ X2 

- =100 X1+ X2 

 

 

 الجواب الثالث والرابع ما فيهم مساواه هنا القيد غير صحيح

لكن عند نقل احد المتغيرات للطرف االخر االول والثاني فيهم مساواه وأكبر من الصفر 

 سينتج لنا عدد سالب وهو ضد شرط عدم السالبيه لذلك لم يتم اختياره 

لكن الصحيح هو االختيار االول السالب حسب ما ذكره الدكتور لنا بتوتير الننا لو نقلنا 

  أحد المتغيرات للطرف االخر سينتج لنا عدد موجب

ألنه لو نقلنا احد املتغيرات  حسب كالم الدكتور السالب ال يمنع صحة القيد

 للطرف االخر سينتج لنا اعداد موجبة فيكون القيد صحيح
 

 يساوي  و من ا أصغر  او  يساوي  او  أكبر  يكون  القيد

  لعدم وجود املساواة ج الجواب الدكتور  رد حسب يساوي و ا

 وهي من شروط صحة القيد مساواة،لعدم وجود 
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  الرياضية البرمجة أنواع أكثر 
 
 وتطبيقا   انتشارا

 الصحيحة البرمجة -

 األعمال شبكات -

 الخطية البرمجة -

 الالخطية البرمجة -

 

 تفترض: يةــــــــــــــالخط جةالبرم

 محدودة ومواد إمكانيات وجود -

 األمثلية تحقيق -

 تأخذها التي بالقرارات تتأثر متغيرات -

 ماسبق جميع -
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 الثالثة املحاضرة
 

 
 

 هي: املسألة في املوجودة املتغيرات

 x2واألخشاب = x1العمل =  ساعات -

 x1والطاوالت =  x2 =الكراس ي  -

 x2النشر =  وقسمx1العمل =  ساعات -

 x2التوزيع = وقسمx1شر = الن قسم -

 

 التالي: الشكل تأخذ املسألة هذه في الهدف دالة

- Max z=111x1+444x2 

- min z=111x1+444x2 

- Max z=175x1+250x2 

- Max z=555x1+425x2 

 

 

 

 

 هو : التجميع قسم قيد

- X1+5X2<= 2504 

- X1+5X2<= 2502 

- X1+7X2<= 250 

- X1+9X2<= 425 

 

 

 

 نوع: من املسألة هذه في الهدف دالة

 تدنية -

 الهدف ثنائية -

في هذا املثال منتجات  باإلنتاجدائما املتغيرات هي التي تتعلق 

 x1 , x2اخشاب من كراس ي وطاوالت فتكون هي املتغيرات 

 األثاث في املصنع كراس ي وطاوالت إذا هم املتغيرات 

 ماكسدالة الهدف إذا كان يتكلم عن ربح أو ثمن فهي دالة تعظيم 

  minوإذا كان يتكلم عن تكلفة فهي دالة تدني 

ساعات وال  5ساعات وبالنسبة للطاوالت  4نروح للتجميع بالنسبة للكراس ي 

أو أقل نشوف القيد املناسب  250ساعة إذا تكون الدالة يا 250يستطيع أكثر من 

 ثمن أي بيع معناه دالة تعظيم يعني نبغى نربح أكبر قدر ممكن  األرقام ونختار لدي 

ساعات في  4للطاوالت والكراس ي بالنسبة للكرس ي يحتاج الى نذهب لقسم التجميع 

اقص ى عدد للساعات في قسم  5قسم التجميع والطاولة  ساعات في قسم التجميع و

 ساعة فيكون االختيار االول هو القيد الصحيح 250التجميع 
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 تعظيم -

 محددة غير -

 

 
 التالي: الشكل تأخذ املسألة هذه في الهدف دالة

- Max z=800x1+600x2 

- Max z=50x1+40x2 

- Min z=800x1+600x2<=1400 

- min z=800x1+600x2 

 

 : يساوي  املقاعد بعدد الخاص القيد

- X1+X2<= 400 

- X1+40X2=400 50 

- X1+40X2 <= 20050 

- X1+40X2 < 400 50 

 

 هو: بالسائقين الخاص القيد

- X1+X2>=9 

- X1+X2<=9 

- X1<=9; X2<=9 

- X1+X1<=18 

 

 : نوع من املسألة هذه في الهدف دالة

 تدنية -

 الهدف ثنائية -

 تعظيم -

 محددة غير -

 

 

 

 الدالة متدنية
 
 اخترنا ماين لوجود كلمة تكلفة إذا

 x2للحافلة الصغيرة ورمزها   600و,  x1ورمزها الحافلة الكبيرة  ـل 800

 + x1  سائقين فقط لكل الحافلتين لذلك وضعنا  9الشركة لديها 

x2    9الن استحالة بكون عندها أكثر من  9, أصغر من أو يساوي 

 9سائقين فنقول اقل من أو يساوي 
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 شكل تأخذ ملسالة ا هذه في الهدف دالة

- Max z=10x1+60x2 

- min z=10x1+60x2 

- Max z=10x1+60x2>=70 

- min z=10x1+60x2<=600 

 

 يساوي  العمل بساعات الخاص القيد

- X1+X2<=109 

- X1+2X2<=804 

- X1+5X2<=1093 

- X1+7X2<=1897 

 

 األولية باملواد الخاص القيد

- X1+X2<=109 

- X1+2X2<=804 

- X1+5X2<=80 3 

- X1+X2<=80 

 

 املسألة بهذه الخاص السالبية عدم قيد

- X1+X2>=0 

- X1,X2,x3,x4<=0 

- X1,X2>=0 

- X1,X2<=0 

 

 

هي االرباح  60,  10ذكر لي كلمة ارباح ,  ألنهاخترنا ماكس 

 الناتجة من العطورات

 من أو يساوي الصفر ركزوا على االشارات أكبر دائما قيد عدم السالبيه يكون 
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 التالي الشكل تأخذ املسألة هذه في الهدف دالة

- Max z= 1200x1 + 900x2 

- Min z= 1200x1+ 900x2 

- Max z= 60x1 + 40x2 

- Min z= 1200x1 + 900x2 <=2100 

 

 يساوي: املقاعد بعدد الخاص القيد

- X1 +X2<=1200 

- X1+40X2 =120060 

- X1+40X2 <=60060 

- X1+40X2 =12060 

 

 هو: بالسائقين الخاص القيد

- X1+X2 <=14 

- X1+X2 >14 

- X1 <= 12; X2 <= 14 

- X1+X1 < = 28 

 

 نوع من املسألة هذه في الهدف دالة

 تعظيم -

 تدنية -

 ثنائيةالهدف -

 غيرمحددة -

 

 

 

ذكر لي ربح الحافلة الكبيرة والصغيرة لذلك اخترنا ماكس 

 لوجود كلمة ربح 
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 التالي الشكل تأخذ املسالة هذه في الهدف دالة

Max z= 900x1 + 1200x2 

Min z= 900x1+ 1200x2 

Max z= 60x1 + 40x2 

Min z= 1200x1 + 900x2 <=2100 

 

يساوي  املقاعد بعدد الخاص القيد  

X1+X2<=600 

60X1+40X2=600 

60X1+40X2<=1200 

60X1+40X2<600 

 

هو بالسائقين الخاص القيد  

X1+X2<=12 

X1+X2>=12 

X1<=12; X2<=12 

 قيد يوجد ال 

نوع من هي املسألة هذه في الهدف دالة  

 تدنية -

 تعظيم -

 الهدف ثنائية -

 محددة غير -

 

 

 

 

 

 

 ,ادنى بما انه ذكر لي تكلفة اخترنا ماين 
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 الخطي البرنامج صياغة

  شركة تمتلك
 
 من الطن إنتاج احتياجات يظهر  التالي الجدول  الجملة. تجار  على اإلنتاج وتوزيع العادي النوع من السيراميك إلنتاج مصنعا

 الخام . املادتين من العادي السيراميك من الطن وإنتاج A ،Bاملمتاز السيراميك

  السوق  دراسات كماأظهرتاملمتاز، السيراميك على الطلب عن يزيد العادي السيراميك على الطلب أن السوق  دراسات أظهرت وقد
 
 أيضا

 يبلغ حين في ريال 300املمتاز  السيراميك من الطن ربح هامش ويبلغطن. 5هو  العادي السيراميك على اليومي للطلب األقص ى الحد أن

 ريال. 200العادي  النوع من الربح هامش

 

 الخام املواد من السيراميك احتياجات 

 العادي                     املمتاز 

 بالطن املتاح

 A     2                               1 12خام مادة

 B     3                               4 25خام مادة

 

 هو:Bالخام  باملادة الخاص القيد

≥ 122+2X 1X- 

-  12 2X12: ≤1X 

≤242+ X 1X- 

≤ 252+ 4X 13X- 

 

: واملمتاز  العادي السيراميك على بالطلب الخاص القيد
 
 معا

- + 22 1= X 2X 

- 1< X2X 

- > 121> X2X 

- 1X≥ 2 X 

 

 : نوع من املسألة هذه في الهدف دالة

 تدنيه -

 تعظيم -

 محددة غير -

 الهدف ثنائية -

 

 

 

 

 

 

 للممتاز, x1, ونأخذ   Bنذهب للصف الخاص ب املادة 

 x2 اقص ى حد  .. للعادي  25و

, أعلى من  x2بما انه ذكر لي الطلب على السيراميك العادي 

 , فنضع إشارة أكبر  x1املمتاز 

 ألنه ذكر لي كلمة ربح تكون دالة تعظيم
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 الخطي البرنامج صياغة

 نسائية وبدالت رجالية بدالت في اهمها يتمثل القطن من منتجات عدة بالتصنيع مالبس شركة تقوم

 ساعات 3و التفصيل قسم في عمل ساعة2الى  وتحتاج ريال 300  الرجالية البدلة سعر  يبلغ حيث

 قسم في عمل ساعات 4الى  وتحتاج ريال 900النسائية  البدلة ثمن يبلغ بينما الحياكة قسم في عمل

 املنتجات جميع السوق  فيها يستوعب التي اللحظة وفي الحياكة قسم في عمل ساعة 1و التفصيل

 ساعة 650من  كثر أ على الحصول  تستطيع ال  كما التفصيل قسم في عمل ساعة 400من  أكثر  توفير  الشركة تستطيع ال  البدالت كال  من

 الحياكة قسم في عمل

 

 التالي الشكل تأخذ املسالة هذه في الهدف دالة

- Min z = 300x1+900x2 

- Max z = 300x1+900x2 

- Max z = 700x1+ 1650x2 

- Max z = 400x1+650x2 

 

 هو: التفصيل قسم قيد

- 5x1+5x2 <= 1050 

- 6x1+4x2 <= 400 

- 2x1+4x2 <= 400 

- 3x1+x2 <= 650 

 

 نوع: من املسالة في الهدف دالة

 تدنية -

 وتدنية تعظيم من مزيج -

 تعظيم -

 تحديدها يمكن ال -

 

 هي: املسالة في املوجودة املتغيرات

 x2= نسائية , بدلة x1= رجالية بدلة -

 x2العمل= , ساعات x1الحياكة = قسم -

 x2الحياكة= , قسم x1التفصيل= قسم -

 x2, القطن=x1=لعمل ا ساعات -

  

 بالنسبة  الربح،ذكر لي كلمة ثمن و سعر فتدل على  ألنهاخترنا ماكس 

 900النسائية سعرها  والبدلة,  x1ونرمز لها ب  300الرجالية  البدلةلسعر 

 x2ويرمز لها ب 

 4النسائية  للبدلة,, والتفصيل   2x1الرجالية فنكتب البدلةقسم التفصيل للرجالي ساعتين ورمز 

ساعة عمل بقسم التفصيل فنكتب  400توفير أكثر من  ال تستطيع,, الشركة  4x2ساعات فنكتب 

 ساعة 400من املستحيل تعمل اكثر من  ألنه 400أصغر من أو يساوي < 

مثل ما ذكرنا سابقا املتغيرات هي املواد أو األشياء املتعلقة 

 باإلنتاج مثل هنا اإلنتاج بدالت
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 الخطية البرمجة في اليومية العمل ساعات

 قيد -

 هدف دالة -

 متغير -

 مخاطرة -

 

 

 النحو التالي :  على الخطوات فإن خطي برنامج بناء عند

 الهدف دالة ثم املتغيرات ثم القيود -

 املتغيرات ثم الهدف دالة ثم القيود -

 القيود ثم الهدف دالة ثم املتغيرات -

 القيود ثم املتغيرات ثم الهدف دالة -

 

 

 
 

 :  يتاأل عن أجب طاولة 35عن  يقل ال  الطاوالت على الطلب حجم وان الكراس ي عدد عن يزيد ال  نا يجب الطاوالت عدد ان علمت اذا

 :  هي ملسالةفي ا املوجودة املتغيرات 

  =X2التسويقية ,العملية  X1=  االنتاجية العملية

 =X2, العمل  =X1الخشب 

 =X2, الكراس ي   =X1الطاوالت 

 =X2, الكمية   =X1الربح 

 

 التالي : الشكل خذتأ املسالة هذه في الهدف دالة

Max z =20x1 + 30x2 

Max z = 10x1 +5x2 

Max z =6x1 + 8x2 

Man z =300x1 +110x2  

  

 تم التأكد من الدكتور
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 هو : العمل قسم قيد

30x1 +20x2 <=300 

5x1 + 10x2 <=110 

 6x1 + 8x2 <=410 

6x1 +4x2<=400  

 

 

 نوع : من املسالة هذه في الهدف دالة

 تعظيم -

 تدنية -

 الوقت بنفسة تدني و تعظيم -

 تدنية وال تعظيم ليست -

 

 

 

 الربح اليومي كمية املادة األولية ساعات العمل 

 ريال 12 0.4جم ،  400 ساعات X1 3مسحوق عادي 

 ريال 9 0.3حم ،  300 ساعات X2 5مسحوق ممتاز

  كيلوا 20 ساعة 100 

 

 

 

 من املعطيات , متغيرات القرار هي :

 كميات املادة األولية -

 ساعات العمل من النوعين -

 املسحوق العادي , واملسحوق املمتاز -

 للنوعينالربح  -

  

عند وجود كيلو وجرامات بالسؤال 

 يجب تحويل الجرامات إلى كيلو
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 قيد ساعات العمل يكون على النحو التالي :

- 3X1 + 5X2 ≤100 

- X1 + X2 ≤ 100 

- 8X1 + 700X2 ≤800 

- X1 ≤3 , X2 ≤5 

 

 

 قيد املادة األولية املستخدمة في إنتاج املسحوقين هو :

- 400X1 + 300X2 ≤20 

- 300X2 ≤20 

- 0.4X1 + 0.3X2 ≤20 

- X1 ≤20 

 

 دالة الهدف على النحو التالي :

- Min Z = 12X1 + 9X2 

- Max Z = 12X1 + 9X2 

- Max Z = 12X1 + 9X2 >= 100 

 غير متوفرة -

 

 املعلومة األخيرة املعطاة عن إمكانية التسويق يمكن صياغتها على الشكل : 

- X1 + X2 = 0 

- X1 + X2 ≥0 

- X1 ≤X2  

- X1 ≥X2 

  

  التي وضعت بالسؤال 100ال يمكن تجاوز                   100أقل من أو يساوي 

 هي الربح   Max)فيه إنتاج أو ربح( 
 
.. دالة الهدف دائما

 النهائي 

 إمكانية تسويق املسحوق العادي 

سيتجاوز كمية يمكن تسويقها من 

 املمتاز
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 الخطيةالبرامج  . صياغة

 :والتسويقية  اإلنتاجية العملية عن التالية املعلومات رصدنا وعادية ,اذا ملونة طابعات بإنتاج مصنع يقوم

  

 

 

 

 

 بحد ةعطاب 35نة امللو  الطابعات على الطلب حجم وان العادية الطابعات عدد يتجاوز  ال  ان يجب امللونة الطابعات عدد ان علمت إذا

 اآلتي: عن أقص ى، أجب

 

 هي: املسالة في ملوجودةا املتغيرات

  X2التسويقية =  , العملية X1االنتاجية =  العملية-أ

  X2, التركيب X1التصنيع = -ب

  X2عادية =  , طابعة X1ملونة =  طابعة-ج

  X2, الكمية =  X1الربح = -د

 

 

 :التالي الشكل تأخذ املسالة هذه في الهدف دالة

 Max Z= 1520x1+1030x2-أ

 Max Z= 1250x1+5000x2-ب

 Max Z= 65x1+ 48x2-ج

 Min Z= 56x1+ 48x2-د

 

 قيد التركيب هو  -

 4x1+5x2<=1110 -أ
 X1+X2<-1110 -ب
 12X1+4X2<=65 -ت

 1250X1+1110X2<=48 -ث

 

 هو : التصنيع قسم قيد

 تعظيم -أ

 تدنية -ب

 الوقت بنفس وتدنية  تعظيم -ج

 تدنية وال  تعظيم ليست -د

 

 

 املتاحة (X2عادية )   X1ملونة ))  القسم

 1250 7 12 التصنيع ) بالساعة (

 1110 5 4 التركيب ) بالساعة (

  ريال 48 ريال 65 وحدة الربح

 max ماكس تكون  الدالة ربح انها بما

 للقيودفقط وليست  الهدف لدالة التدنية و  تعظيمالو ، ذكر لي قيد هنا



 

 1439-2  1439-1*    1438صيفي ال*              1438-2        1438-1*            1437-2 *    1437-1*                         قديمه نماذج  •

1-1440 

 

 د. ملفي الرشيدي                أساليب كميه في االداره                                            ,,  لكم بالتوفيق والنجاحدعواتي 
 

21 

 شكل : على بامللونة العادية الطابعات انتاج بعالقة الخاص التسويقي القيد صياغة يمكن

 

 

 X1+X2=<0 -أ

 X1=>X12 -ب

 X1=<X2 -ج

 X1+35=>X2 -د

 

 : نوع من املسألة هذه في الهدف دالة

 تعظيم -أ

 تدنية -ب

 الوقت بنفس تدنية و  تعظيم -ج

 التدنية و  تعظيم ليست -د

 

 حجم الطلب على الطابعات امللونة هو:

A. X2 ≤ 35 

B. X1 ≥ 35 

C. X1=35 

D. X1≥35 

 

 البرامج الخطيةصياغة 
 يقوم مصنع بإنتاج طابعات ملونة وعادية ,اذا رصدنا المعلومات التالية عن العملية اإلنتاجية والتسويقية :
  

 
 
 
 
- 
 
 

 35إذا علمت ان عدد الطابعات الملونة يجب ان ال يتجاوز عدد الطابعات العادية وان حجم الطلب على الطابعات الملونة  

 طابعة بحد أقصى، أجب عن اآلتي:
 

 المتغيرات الموجودة في المسالة هي: -38

  X2, العملية التسويقية =  X1العملية االنتاجية = -أ

  X2, التركيب X1التصنيع = -ب

  X2, طابعة عادية =  X1طابعة ملونة = -ج

  X2, الكمية =  X1الربح = -د

 

 المتاحة (X2عادية )   X1ملونة ))  القسم

التصنيع ) بالساعة 
) 

12 7 1250 

التركيب ) بالساعة 
) 

4 5 1110 

  لاير 48 لاير 65 وحدة الربح
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 دالة الهدف في هذه المسالة تأخذ الشكل التالي: -39

 Max Z= 1520x1+1030x2-أ

 Max Z= 1250x1+5000x2-ب

 Max z=2x1+3x2 -أ

 Min Z= 56x1+ 48x2-د

 
 قيد التركيب هو  -40

 4x1+5x2<=740 -أ
 X1+X2<-1110 -ب
 12X1+4X2<=65 -ت

 1250X1+1110X2<=48 -ث

 
 يمكن صياغة القيد التسويقي الخاص بعالقة انتاج الطابعات العادية بالملونة على شكل : -41

 X1+x2<= 0 -أ

 X2<=x1 -ب

 X2>=x1 -ت

 X2<=x1+35 -ث

 

 دالة الهدف في هذه المسألة من نوع : - 42

 تعظيم -أ
 تدنية -ب
 تعظيم و تدنية بنفس الوقت -ج
 ليست تعظيم و التدنية -د
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 : كالتالي,  ماخطي  لبرنامج النهائي لحلجدول ا أن لنفترض

 

 

 

 

 

 

 

 هي: X1 املتغير  قيمة

 112-أ

 1-ب

 0-ج

 غيرمعلومة-د

 

 هي: X2قيمةاملتغير

 65-أ

 0-ب

 1-ج

 183-د

 

 

 

 

 

 

  

 اساسية S2 S1 X2 X1 الثابت

65 * * 0 3 S2 

112 * * 0 1 X1 

5 * * 0 2 S1 

625 * * -5 0 Z 

 نذهب لصف 
 
 112فتكون قيمته  x1الحل بسيط جدا

 فتكون اإلجابة صفر x2مجرد تركيز بالجدول نرى أنه ال وجود للمتغير 
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 الخامسة املحاضرةالرابعةو 

 
 : عندما الخطية البرمجة في لخاصةالحاالت ا حدل أالح تحلل يعتبر 

 ممكن غير  الحل يكون  -

 محدود غير  الحل يكون  -

 متعدد الحل يكون  -

 متكرر  الحل يكون  -

 طريق عن األمثل الحل إيجاد يمكن , فإنه  قيود وسبعة متغيرين من يتكون ,  ما خطي برنامج

 فقط  السبمبلكس -

 فقط البياني الرسم -

 السمبلكس أو  البياني الرسم -

 أمثل حل على الحصول  اليمكن -

 

  يوجد البياني الرسم في األمثل الحل
 
 : عند دائما

 ( 0,0نقطةاألصل )  -

 ركنية نقطة -

 x1نقطةالتقاطعمع -

 x2نقطةالتقاطعمع -

 

 : تساوي   X1قيمة , فإن X1 - 4 = 0 هي املعادالت أحد كان ( اذا 4

- 0 

- 4 

- -4 

- 1 

 : وجودحالة  في فقط ستخدمي البياني الرسم

 متغيرين -

 واحد متغير  -

 متغيرات ثالث -

 القيود عدد من اقل املتغيرات عدد -

 

 :وجود  حالة في فقط يستخدم البياني الرسم

 متغيرين /1

 متغيرات ثالث /2

 واحد متغير  /3

 القيود عدد من اقل املتغيرات عدد/4

أو الرسم إذا كان متغيرين بغض النظر  دائما نستخدم السمبلكس

 عن عدد القيود

 أما لو كان أكثر من متغيرين فنستخدم السمبلكس فقط

 األهم نركز على عدد املتغيرات 

 

=  x 1موجبة إذاللطرف الثاني تصبح  4سالب  بنقل 1x - 4  =0معادلة عادية 

4 
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 هو القيود لعدد به املسموح العدد البياني الرسم في

 فقط قيدان -أ

 واحد قيد -ب

 قيود ثالث -ت

 محدد غير -ث

 

 

 :وجود لةاح في ُيستخدم ال  البياني الرسم

 متغيرات ثالث -أ

 قيود اربع -ب

 متغيرين -ج

 راكدة متغيرات -د

 

 يحدث عندما   خطي جالملا نفا ( مثلى حلول  ) عدة  أمثل حل من أكثر  وجود

 

 القيودمالت ملعا موازية الهدف دالة معامالت تكون  -أ

 ألقل على قيود ثالث يوجد -ب

 محدبة منطقة في الحل يقع عندما -ت

 الركنية النقاط أحد عند الحل يقع عندما -ث

 

 

 البيانية الطريقة في الحل أن يضمنعدم السالبيه  قيد فإن فقط متغيرين وجود حالة في

 األول  املربع -

 الثاني املربع -

 الثالث املربع -

 الرابع املربع -

 

 :ي ه املقبولة الحلول  منطقة

- Feasible onions' 

- Optimal solutions 

- Easible solunonsinf 

 

 

 

عند وجود متغيرين وينطبق على القيد عدم 

 السالبيه فإن الحل يكون باملربع األول 

 تم التأكد من الدكتور بالحل 
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 الطرف نقسم بعدها,  0= 1 على طول اكس 2 طاملا تقاطع مع اكس

  على  120 اليمين
  40 الجواب بيكون, 3  هو اللي x2  معامل

 بالقوس ونضعها,   x1=0 , x2=120 عندنا بيكون

3×2 = 120    = 40 

                                                                  3        3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 النقطة في x1 املحور  مع يتقاطع األول  القيد

- (0,30) 

- (30,0) 

- (40,0) 

(0,40) -  

 

 النقطة فيx2 ر محو  مع یتقاطع الثاني القید

- (0,30) 

- (0,40) 

- (30,0) 

(40,0) -  

 

 في النقطةx2 القید األول یتقاطع مع محور 

- (0,20) 

- (0,40) 

- (40,0) 

- (20,0) 

 

 

 : لىإ یكون  األول  القید تظلیل

 أعلى(اليمين ) -

 - اليسار )أسفل(

 

 : لىإ یكون  الثاني القید تظليل

 أعلى(اليمين ) -

اليسار )أسفل(-  

 

إذا كان القيد أصغر من أو يساوي على طول التظليل يسار أسفل  

 .والعكس صحيح

 اليمين الطرف نقسم بعدها,   x2 =0  طول  على 1 اكس مع تقاطع طاملا

 40 الجواب بيكون, 1 هو اللي x1 معامل على  40

 بالقوس ونضعها,   x1=40 , x2=0 عندنا بيكون

X1 + 2 × 2 = 40  

 

= 20   40=  2  ×2 
                     3        3 
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 : النقطة في الثاني القید مع یتقاطع األول  القید

- (8,24) 

- (20,30) 

- (30,20) 

(24,8) -  

 

 

 

 ( تساوي  24,8النقطة ) د عن الهدف دالة قیمة

- 1360 

- 1200 

- 90 

 

 ( تساوي  0,20النقطة ) د عن لهدفا دالة قیمة

- 100 

- 1200 

800 - 

1000 - 

 یكون  ملسألةا حل فإن  x1+30x2Max z=40هي الهدف دالة أن افترضنا لو 

 متكرر  -

 محدود غير  -

 املثلى الحلول  متعدد -

أمثل حل يوجد ال  -  

 

 

 

 

 

هو الثاني والقيد X1+X2 <= 20  -هو: الحل فإن  X1+X2 >= 30 , هو األول  القيد كان اذا  

 ممكن غير  -

 الحلول  متعدد -

 محدود غير  -

 متكرر  -

 

 

ونعوض باملعامالت مثال بالقيد  1ثم رقم  5مود ثم رقم  الحاسبة نضغطباستخدام طريقة اآللة 

أعمده وصفين الصف  3, ستظهر لنا  40, العدد الثابت =  x2=2, ومعامل  x1 =1األول معامل 

وثاني عمود معامل  x1للمعامالت أول عمود نضع معامل  بالنسبةاألول نضع القيد األول وهكذا , 

x2  والعدد الثابت بالعمود األخير, بين كل عدد والثاني نضع مساواة لينتقل املؤشر للعمود األخر

واملرة الثانية تظهر  1وبعد آخر عدد بالقيدين نضع مساواة مرتين املرة األولى بتظهر لنا قيمة أكس

 2لنا قيمة أكس 

يطلع الناتج   2اكس  و 1بالتعويض المباشر في الدالة بقيمة اكس 

40*24 +8*50  =1360 

أقل والثاني  20 القيد األول  وأكثر فما في منطقة يتقاطعوا  30 و

 بالرسم البياني تقدرون تتأكدون  فيها لذلك الحل غير ممكن

 و,  0= 1اكس  النقطة المذكورة هنابالتعويض المباشر في الدالة ب

 الناتج كوني,  20=  2اكس 

40* 0 + 50 *20  =1000 

 

كيف أعرف أن لها حلول متعددة مثلى أوال نأخذ القيود املذكورة باملسألة األساسية و أضرب ) أي عدد تخمين ( بمعامالت 

   x1  ,x2املتغيرات 

 هنا نأخذ القيد الثاني ونضرب معامالت املتغيرات وهي 
 
  10 بالعدد x1  =4  ,  3 = x2مثال

 ,  x1=40 , x2=30تخميني , بتكون النواتج   10وهنا العدد

 الدالة لها حلول متعددة مثلى
 
 وهي نفس أعداد الدالة الجديدة املذكورة في هذه الفقرة إذا
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Decision variable تعني 

 القرار أساليب -

 القرار متغيرات -

 املتغيرة القرارات -

 

 الحل : فإن X1X+222 ≤ هو  الثاني القيد و  X 1X +202 ≥ هو  األول  القيد كان إذا

 محدود غير  -

 ممكن غير  -

 الحلول  متعدد -

 متكرر  -

 

 
VI  .الحل في البياني الرسم استخدام منك وطلب التالي الخطي البرنامج اعطيت اذا البياني الرسم : 

Max Z = x1 + 2x2 

1/ x1 +x2  ≤30 

2/2x1 + x2 ≤ 40 

3/ x2 ≥14 

X1.x2≥0 
 
 

 : لنقطة hفي x1 محور  مع يتقاطع االول  القيد/  28 س
 (30.0)/1 -أ
 (40.0)/2 -ب
 (0.40)/3 -ت
 (30.0)/4 -ث

 

 : النقطة في( 2) الثاني القيد مع يتقاطع( 1) االول  القيد /29 س
 (10.20)/1 -أ
 (10.40)/2 -ب
 (40.20)/3 -ت
 (20.10)/4 -ث

 
 

 : الى يكون  الثالث القيد تظليل /30س

 اليسار/1 -أ

 اليمين/2 -ب

 االعلى/3 -ت

 االسفل/4 -ث
 
 

 مثل ما ذكرنا سابقا الحل غير ممكن الختالف اإلشارات
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 : النقطة في( 3) الثالث القيد مع يتقاطع( 2) الثاني القيد /31س
 (13.14)/1 -أ
 (8.14)/2 -ب
 (14.30)/3 -ت
 (30.14)/4 -ث

 

 : تساوي  الهدف لدالة االمثل الحل قيمة /32س
 1/60 -أ
 2/90 -ب
 3/50 -ت
 4/28 -ث

 

 : يكون  املسالة حل فان  MAX Z =20X1 + 10X2هي الهدف دالة ان افترضنا لو /33س

 متكرر /1 -أ

 أمثل حل يوجد ال /2 -ب

 محدد غير/3 -ت

 مثلى متعددة حلول  /4

 

 
 

 النقطة: فيx1  محور  مع يتقاطع الثاني القيد

- (1,1) 

- (0,55) 

- (55,0) 

 (55, 55) -  

 

 

 النقطة: في x2 محور  مع يتقاطع األول  القيد

- (0,40) 

- (40,0) 

- (0,80) 

 

= 80 2X1 + 2x 

X1 + x2 = 55 

= 80 2X1 + 2x 

80 ÷ 2 = 40 
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 النقطة في الثاني القيد مع يتقاطع األول  القيد

- (5,25) 

- (30,5) 

- (60,20) 

(30, 25) - 

 

 تساوي: اعاله التقاطع نقطةد عن الهدف دالة قيمة

- 140 

- 120 

- 110 

75-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النقطة:   في X1 محور  مع يتقاطع االول  القيد

- (1,2)  

- (0,40)  

- (40,0) 

- (40,20) 

 

 النقطة: في X1 محور  مع يتقاطع الثاني القيد

- (4,3) 

- (0,30) 

- (30,0) 

- (30,40) 

 الهدف مباشرةبالتعويض في دالة 

 2+ 2X 1Max2 = 3x 

 الحلول في البياني الرسم استخدام منك وطلب التالي الخطي البرنامج اعطيت إذا  البياني الرسم

 

 بــ اآللة 

Mode + 5 – 1  

30 × 3 = 90  

2 × 25 = 50  

X1 + 2x = 40 

4 × 1 + 3 × 2 = 120 

X1 + 2x = 40  

= 40  40 
  1            

  = X2صفر 

4 × 1 + 3 × 2  = 120 
 

 صفر 
= 30    120 

 4             
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 بالنقطة: الثاني القيد مع يتقاطع االول  القيد

- (10,25) 

- (8,24) 

- (20,40) 

- (24,8) 

 

 اعاله: التقاطع نقطة عند الهدف دالة قيمة

- 400 

- 370 

- 135 

- 240 

 

 الطريقه البيانيه .. 

Max = 5x1-15x2 = 0  

X1+2x2+s1 ≤8 

4x1+2x2+s2≤20 

X1 .x2 ≥0  

 في النقطه   x1القيد األول يتقاطع مع محور 

-  (8.4) 

- (0.4)  

- (8.0) 

- (0.8) 

 في النقطه   x2القيد الثاني يتقاطع مع محور 

-  (4.2) 

- (0.10)  

- (5.10) 

- (5.0) 

 

 يتقاطع القيد األول مع القيد الثاني في النقطه 

-  (4.2) 

- (2.4 ) 

- (4.4) 

- (0.0) 

 

 

X1 + 2×2 ≤ 20 

 صفر=   X2إذن   X1نكتب القيد االول ، طلب محور 

 ( ≤ 8) العدد   ≤مع  x1نقسم في قيمة 

8 ÷ 1 = 8 

( 8,0 ) 

4X1 + 2×2 ≤ 20 

 صفر=   X1إذن   X2نكتب القيد الثاني وطلب 

20 ÷2 = 10 

( 0,10 ) 

 بـــ اآللة 
Mode = 5 = 1  

 

 بـــ اآللة 
Mode = 5 = 1  

  2X0+ 2 1x10Max2 =  

24 × 10 = 240  

8 × 20 = 100  

= 400 
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 قيمه داله الهدف عند النقطه املثلى تساوي 

- 25 

- 55 

- 50 

- 15 

 

 فإن  )x1≥2)اذا اضفنا قيدا جديدا  

 منطقه الحلول املقبوله لن تتغير -

 منطقه الحلول املقبوله سوف تصغر  -

 منطقه الحلول سوف تزيد  -

 منطقه الحلول سوف تكون غير مقبوله  -

 

 البياني الرسم

لب التالي الخطي البرنامج أعطيت إذا
ُ
 الحل: في البياني الرسم استخدام منك وط

 

Max Z = X1 + X2 

S.T 

2X1 + 5X2≤ 100     )1( 

4X1 + 2X2≤ 104     )2( 

X1 X2≥ 0 

 النقطة: في 1X محور  مع يتقاطع األول  القيد

- (50,0) 

- (40,20) 

- (20,0)  

- (0,50) 

 

 النقطة: في 2X محور  مع يتقاطع الثاني القيد

- (20,0) 

- 0,50)) 

- (2,104) 

- (0,52) 

 النقطة: في الثاني القيد مع يتقاطع ألول  القيدا

- (20,8) 

- (2,1) 

-(20, 12) 

- (50,52) 

Max = 5 × 1 – 15 × 2 = 5  

 4 2 
× × 

30 20 + 

50 

2 × 1 = 5 × 2 = 100 

 صفر

=50  100 

       2  
 

4 × 1 = 2 × 2 = 104 

 صفر                                 

 52= 104 

       2  
 

 بـــ اآللة 
Mode = 5 = 1  
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 تساوي: اعاله التقاطع نقطة عند الهدف دالة قيمة

-  32 

-  20 

-   3 

-  28 

 

 

 
 النقطة: في x2 املحور  مع يتقاطع االول  القيد

- (0.40) 

- (40.0) 

- (20.0) 

- (0.20)  

 

 النقطة في x1 محور  مع يتقاطع الثاني القيد

- (0.40) 

-  (30.0) 

-  (0.30) 

-  (40.0) 

 

 : لىإ يكون  االول  القيد تظليل

 اليسار )اسفل( -

 اليمين )اعلى( -

 

 

 النقطة في يتقاطعان القيدين

- (8,24) 

- (20,30) 

- (30,20) 

- (24,8) 

 

Max2 = x1 + 2x  = 32  

20 × 1 = 20  

12 × 1 = 12  

X1 + 2 ×2 = 40 

4 × 1 = 3 × 2 = 120 

X1 + 2 ×2 = 40       صفر 

 
= 20  40 

       2    

4 × 1 = 3 × 2 = 120 

 صفر      

= 30 120 

      4 

X1 + 2 ×2 ≤ 40   

 اإلشارة بينهما الى األسفل     
    

 بـــ اآللة 
Mode = 5 = 1  
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 : (10,0)  لنقطةد اعن الهدف دالة قيمة

- 90 

- 400 

- 1360 

- 1260 

 

 

VI : الرسم البياني اذا اعطيت البرنامج الخطي التالي وطلب منك استخدام الرسم البياني في الحل . 

Max Z = x1 + 2x2 

1/ x1 +x2  ≤30 

2/2x1 + x2 ≤ 40 

3/ x2 ≥14 

X1.x2≥0 

 

 لنقطة : hفي x1 محور  مع يتقاطع االول  القيد

1/(30.0) 

2/(40.0) 

3/(0.40) 

4/(30.0) 

 

 النقطة : ( في2الثاني ) القيد مع ( يتقاطع1االول ) القيد

1/(10.20) 

2/(10.40) 

3/(40.20) 

4/(20.10) 

 

 الى : يكون  الثالث القيد تظليل

 اليسار/1

 اليمين/2

 االعلى/3

 االسفل/4

 

 النقطة : ( في3الثالث ) القيد مع ( يتقاطع2الثاني ) القيد/

1/(13.14) 

2/(8.14) 

3/(14.30) 

4/(30.14) 

 

 الصحيح لألعلى يمين

X2 ≤ 14 

 250 x +  140xMax2 =  = 400  

10 × 40 = 400  

0 × 50 = 0  

X1 + x2 = - 30 

2x1 + x2 = - 40 

          X2 = - 40           

 بـــ اآللة 
Mode = 5 = 1  

X1 + x2 = 30 

 صفر      

= 30 30 

1          
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 تساوي : الهدف لدالة االمثل الحل قيمة

1/60 

2/90 

3/50 

4/28 

 

 يكون : املسالة حل فان  MAX Z =20X1 + 10X2هي الهدف دالة ان افترضنا لو 

 متكرر /1

 أمثل حل يوجد ال  /2

 محدد غير /3

 مثلى تعددةحلول م /4

 

VIIالحل : في البياني الرسم استخدام منك وطلب التالي البرنامج اعطيت إذا البياني . الرسم 

 

Max Z = 50X1 + 40X2 

s.t 

≤15002+3x1(1) 2x 

≤10002+x1(2) 2x 

 

 :لنقطةا في X1 محور  مع يتقاطع االول  القيد

 0,500) )  -أ

 ( 1500,0)  -ب

 ( 0,400)  -ج

 ( 750,0)  -د

 

 :النقطة ( في2القيد ) مع ( يتقاطع1القيداألول )

 375,250) )  -أ

 ( 1500,1000)  -ب

 ( 400,200)  -ج

 ( 500,350)  -د-

 

 لى :إ يكون  الثاني القيد تظليل

 تظليلن بدو  -أ

 اليمين -ب

 األعلى -ج

 األسفل -د

 

 

 0=2 اكس طول  على 1 اكس معالقيد  تقاطع طاملا

÷1500 =  1 اكس 𝟐= 750 

 1ثم رقم  5مثل ما ذكرنا من قبل باآللة الحاسبة مود ثم رقم 

 ثم ندخل األعداد

الحل اما بطريقة ضرب القيود االساسية بأي عدد تخميني أو بالنظر ألعداد معامالت املتغيرات للقيود 

إن وجدنا احد القيود من مضاعفات أعداد الدالة املذكورة هنا بهذه الفقرة فتكون دالة حلول متعددة 

ملا نضاعف هذه االعداد  x1 , 1=x2=2مثال هنا القيد الثاني بالدالة االساسية معامالت املتغيرات   مثلى

  x1 =20  ,x2 =10نتوصل ألعداد الدالة بهذه الفقرة وهي  

2x1+3x2 ≤ 1500  

2x1+3x2 = 1500 

2x1 + 2  = 1000 
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 تظليل القيد الثاني يكون الى :

A. بدول تظليل 

B. اليمين أسفل 

C. األعلى فقط 

D. أسفل اليسار 

 

 :النقطة في X2 مع ( يتقاطع1األول ) القيد

 0,500) )  -أ

 ( 0,1000)  -ب

 ( 500,0)  -ج

 ( 750,0)  -د

 

 :تساوي  الهدف لدالة االمثل الحل قيمة

 28750 -أ

 25000 -ب

 0 -ج

 32100 -د

 

 

 يكون : لمسألةل االمثل الحل , فان Max Z =20X1+X2 هي الهدف دالة أن افترضنا لو 

 يتغير لن -أ

  يوجد ال  -ب
 
  حال

 
 امثال

 محدد غير  -ج

 متعدد امثل حل -د

 

 

 هذي الصفحة منها واملهم الجديد فقط ضفتأ و  السابقة األسئلة طريقه نفس كانت اغلبها 1436لعام  الثاني الفصل أسئلة

 الطريقة وضحت تذكر  مره ألول  44و 43سؤالين  اهم

أقروا تأكدوا نقطة عند الهدف دالة قيمة طلب ألخر والبعض ا األمثل الحليمة ق طلب النماذج بعض 44سؤال  لكن  عدل السؤال و

 تغلطون  ما قبل

 

 

 

 

 

 

 اإلشارة هنا أصغر من أو يساوي تأخذ أسفل ويسار

2 × 1 + x2 ≤ 1000  

من أين أحصل على النقاط  عدد،ملا يطلب الحل األمثل نعوض بكل النقاط الركنية ونأخذ أكبر 

 أستخرجها باآللة الحاسبة ثم أعوض بدالة الهدف وآخذ أكبر عدد القيود،الركنية ؟ من تقاطع 

Max2 = 50 z1 + 40 x2  

 تقاطع القيد األول مع الثاني ..

= 18750 + 1000 = 28750  50 x 375   …   40 x 250   

 

 

 بـــ اآللة 
Mode = 5 = 1  
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s.t 

(1               )30> ×𝟐  +𝐗𝟏 

 (2         )40> ×𝟐   +𝐗𝟏2 

> 14 ×𝟐 

 ×𝟐> 0.𝐗𝟏 

 نقطة : في𝐗𝟏محور  مع تقاطعاالول ي القيد

 (0.40) -أ

 (30.0) -ب

 (0.30) -ت

 (40.0) -ث

 

 

 النقطة : في (2)الثاني القيد مع يتقاطع (1)االول  القيد

 (10.40) -أ

 (20.10) -ب

 (10.20) -ت

 (40.20) -ث

 

 :النقطة في (3)الثالث القيد مع يتقاطع (2)الثاني القيد

 (16.14) -أ

 (18.14) -ب

 (14.30) -ت

 (30.14) -ث

 

 الى: يكون  الثالث القيد تظليل

 اليسار -أ

 اليمين -ب

 االعلى -ت

 االسفل -ث

 

 تساوي: الهدف لدالة االمثل الحل قيمة

 60 -أ

 08 -ب

 04 -ت

 28 -ث

 

 

 (13.14)الجواب الصحيح 

 (16.14)لكن جواب الدكتور 

 مثل ما ذكرنا املفترض لألعلى ويمين

X1 + x2 = 30 

 صفر         

= 30 30 

 1 
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 املحاضرة السادسة والسابعه والثامنة 

 
 طريق: عن القياسية الصورة في مساواة إلى يساوي( تتحول  أو  من النوع =< )أقل من املتباينة

 (1-)ب املعادلة طرفي ضرب -

 اإلشارة تغيير  مع األيسر  الطرف إلى األيمن الطرف نقل -

 راكد متغير  إضافة -

 راكد متغير  طرح -

 

 :القياسية  الصورة في مساواة الى يساوي ( تتحول  او  من )اقل النوع من املتباينة

 راكد متغير  طرح /1

 راكد متغير  اضافة /2

 (1-ب) املعادلة طرفي ضرب/3

 االشاره تغيير  مع يسر اال الطرف الى االيمن الطرف نقل/4

 

 طريق...: عن القياسية صورة في مساواة الى يساوي ( تتحول  او  من النوع => ) اكبر  من املتباينة

 راكد متغير  طرح -أ

 راكد متغير  إضافة -ب

 (1-بـ ) املعادلة طرفي ضرب -ج

 اإلشارة تغيير  مع يسر اال الطرف الى األيمن الطرف نقل -د

 

 Pivot Elementتعني

 الداخل. العنصر  -

 املحوري العنصر  -

 االرتكاز معادلة -

 املتحرك العنصر  -

 

 على يدلفهذا  موجبة قيم أو  أصفار  السمبلكس استخدام عند فلهدا دالة صف عناصر  جميع كانت إذا

 السابق الجدول  في اليه التوصل تم قد األمثل الحل -

 الحالي الجدول  في إلية التوصل تم قد األمثل الحل -

 جديد جدول  وإيجاد الحل لتحسين مجال هناك الزال -

 أمثل حل من أكثر  هناك -

 

 

 

 

 

 

نحتاج للتركيز إذا ذكر لي جميع العناصر موجبة أو أصفار فقد 

 توصلنا للحل األمثل 

أما إذا ذكر لي بعض العناصر موجبة أو أصفار يعني أن هناك قيم 

 إلى تحسين الحل وإيجاد جدول جديد وهنا نحتاجسالبة بالجدول 
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 :يدل فهذا موجبة قيم او  اصفار  السمبلكس استخدام عند الهدف دالة صف عناصر  بعض كانتاذا 

 أمثال حل من اكثر  هناك /1

 السابق الجدول  في الية التوصل تم قد االمثل الحل /2

 الحالي الجدول  في اليه التوصل تم قد االمثل الحل /3

 جديد جدول  ايجاد و  الحل لتحسين مجال هناك الزال/4

 

 يعني : فهذا موجبة قيم أو  اصفار  السمبلكس استخدام عند الهدف ةدال صف عناصر  جميع كانت إذا

 امثـــل حل من اكثر  هناك -أ

 السابق الجدول  فيإليه  صلالتو  تم قد األمثل الحل -ب

 الحالي الجدول  في اليه التوصل تم قد األمثل الحل -ج

 جديد جدول  إيجادل و الحلو  لتحسين مجال هناك الزال -د

 

 السمبلكس جدول  في املحوري العنصر  يكون  أن يجب

 صفر -

 موجب -

 صحيح عدد -

 سالب -

 

 هو السمبلكس جدول  في الداخل املتغير 

 .الهدف دالة صف في سالبل معام أقل -

 األيمن للطرف قسمة خارج اقل -

 الصحيح الواحد -

 .فالهد دالة صف في سالب معامل أكبر  -

 

  

هنا ذكر لي ) بعض ( العناصر موجبة أو أصفار يعني أن هناك 

قيم سالبة بالجدول و هنا نحتاج إلى تحسين الحل وإيجاد 

 على قيم موجبة أو أصفارجدول جديد حتى نحصل 

 



 

 1439-2  1439-1*    1438صيفي ال*              1438-2        1438-1*            1437-2 *    1437-1*                         قديمه نماذج  •

1-1440 

 

 د. ملفي الرشيدي                أساليب كميه في االداره                                            ,,  لكم بالتوفيق والنجاحدعواتي 
 

40 

المتغير

الداخل

أكبر معامل سالب في صف دالة
الهدف

الخارج

أقل خارج قسمة للطرف 
د األيمن بعد قسمة على العمو

المحوري

 

 

 هو : السمبلكس جدول  في الداخل املتغير 

  الهدف دالة صف في سالب معامل أكبر /1

 الهدف دالة صف في سالب معامل اقل/2

 االيمن للطرف قسمة خارج اقل/3

  الصحيح الواحد/4

  

 هو: السمبلكس جدول  في الداخل املتغير 

 الهدف دالة صف في سالب معامل اكبر  -أ

 الهدف دالة صف في سالب معامل اقل -ب

 األيمن للطرف قسمة خارج اقل -ج

 الصحيح الواحد -د

 

 ھو السمبلكس جدول  في الخارج املتغير 

 الهدف دالة صف في سالب معامل أكبر  -

 املحوري العمود على قسمة بعد األيمن للطرف قسمة خارج اقل -

 الخارج املتغير  على الداخل تغير امل قسمة بعد الصحيح الواحد -

 الهدف دالة صف في سالب معامل أقل -

 

 هي ملبسطةالطريقة ا

- Pivot Element املحوري العنصر 

- Pivot Equationاالرتكاز صف 

- Pivot Columnاملحوري العمود 

- Simplex Method 

 

 :هي  املبسطة الطريقه

1-Decision Analysis 

2-Pivot Equation 

3-Graphical Method 

4-Simplex Method 

 

 نا يعنيا فهذ السمبلكس جدول  في الهدف دالة صف في فقط واحدة سالبة قيمة وجدنا اذا

 السابق. الجدول  في اليه التوصل تم قد األمثل الحل -

 الحالي. الجدول  في ليها التوصل تم قد األمثل الحل -

 جديد جدول  إيجاد و  الحل لتحسين مجال هناك الزال -

 أمثل حل من اكثر  هناك -
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 :مسائل لحل طريقة هيSimplex Method  املبسطة الطريقة -

 القرار تحليل -أ

 األعمال شبكات -ب

 الخطية البرمجة -ج

 البياني الرسم -د

 

 

 : للسمبلكس القياسية الصيغة

 15  𝐗𝟐=  + ZMax 

(1  )>𝐗𝟐   +𝐗𝟏 

(2       )𝐗𝟐2  +𝐗𝟏4 

0 <X 

 

 

 تساوي: االبتدائي الحل فيX1 قيمة فإنS1 + X2+ X1=  150هو  القياس ي الشكل في القيود احد كان اذا

- 1 

- 147     

- 0 

- 150 

 

 هو: السمبلكس جـدول  في Pivot element املحوري العنصر 

 الهدف دالة صف في سالب معامل أكبر  -

 الراكدة للمتغيرات قسمة خارج أصغر  -

 املحوري الصف مع املحوري العمود تقاطع نقطة -

 الجدول  مع سالب معامل اقل -

  -يعني: السمبلكس جدول  في الهدف دالة صف في سالبة و  موجبة قيم وجود

 السابق. الجدول  في اليه التوصل تم قد األمثل الحل -

 الحالي. الجدول  في اليه التوصل تم قد األمثل الحل -

 جديد جدول  إيجاد و  الحل لتحسين مجال هناك الزال -

 أمثل حل من أكثر  هناك -

 

 على : يدل فهذا موجبه قيمة أو  اصفار  السمبلكس استخدام عند الهدف دالة صف عناصر  بعض كانت إذا

 امثل حل من اكثر  هناك -

 السابق الجدول  في اليه التوصل تم قد االمثل الحل -

 الحالي الجدول  في اليه التوصل تم قد االمثل الحل -

 جديد. جدول  وايجاد  الحل لتحسين مجال هناك الزال -

 

وإذا أعطاكم جدول راح  صفر =  2 واكس 1 إذا قال لكم حل ابتدائي على طول قيمة اكس

 .نطلع القيمة من الجدول 

حسب كالم الدكتور قال بعض موجب واصفار ))

يعني الباقي سالب يعني الجواب الزال هناك مجال 

 (( ^^ لتحسين الحل
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 املبسطه( هي) السمبلكسة طريق في األولى الخطوة

:) 

 االبتدائي الحل جدول  تكوين -أ

 القياس ي الشكل تكوين -ب

 الداخل املتغير  تحديد -ت

 الخارج املتغير  تحديد -ث

 

 هو: الخارج املتغير 

 الخارج املتغير  عمود على األيمن عدد قسمة خارج أقل يشكل الذي -أ

 لخارجا عمود املتغير  عدد يتقاطع الذي -ب

 سالب معامل أكبر  على يحتوي  الذي -ت

 ال  . في رقم أكبر  على يحتوي  الذي -ث
 

 الطريقة املبسطة )طريقة السمبلكس(لدينا البرنامج الخطي التالي:

 

 

 الشكل: على ستكون  املسألة لهذه القياس ي الشكل في الهدف دالة

- Max z - 2x1 +3x2=0 

- Max z - 2x1 - 3x2=0 

- Max z + 2x1- 3x2=0 

- Min z – 2x1 – 3x2=0 

 

 الشكل: على سيكون  املسألة لهذه القياس ي الشكل في االول  القيد

- X1 + 2x2 + s1 =80 

- X1 + 2x2 + s1 <=80 

- X1 + 2x2 + s1 >=80 

- X1 + 2x2 - s1 =80 

 

 الشكل: على سيكون  املسالة لهذه القياس ي الشكل في الثاني القيد

- X1 + x2 – s2 = 55 

الشكل القياس ي الزم يساوي صفر وجميع اشارات الدالة أو القيد 

 .تختلف عن الشكل السابق أي املوجب يصير سالب والعكس

 تفريغ المعامالت الواردة ) جدول الحل االبتدائي األولي ( /2

 ( اثفار ، موجب = حل امثل2التحقق من االمثلية )صف /3

 تحسين الحل ) تحديد  المتغير الداخل والخارج ( /4
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- X1 + x2 + s2 <= 55 

- X1 + x2 – s2 <= 55 

- X1 + x2 + s2 = 55 

 

 

 يصبح: سوف الجديد السالبية عدم قيد

 𝐗𝟐, 𝐗𝟏= 0 -أ

 𝐗𝟐, 𝐗𝟏>0 -ب

 𝐗𝟐, 𝐗𝟏>0 -ت

 S1,S2,X2,X1≥0 -ث

 

 
 

 الشكل على ستكون  املسألة لهذه القياس ي الشكل في فالهد دالة

- Max z – 40x1-50x2 = 0 

- Max z + 40x1-50x2 = 0 

- Min z – 40x1-50x2 = 0 

Max z – 40x1+50x2 = 0 - 

 

 الشكل: على سيكون  املسألة لهذه القياس ي الشكل في األول  القيد

- X1 + 5x2 – s1 =15 

- X1 + 5x2+ s1< =15 

X1 + 5x2 – s1< =15 - 

X1 + 5x2 + s1 =15 -  

 

 الشكل: على سيكون  املسألة لهذه القياس ي الشكل في الثاني القيد

- 24x1 + 3x2 + s2 <=4 

- 24x1 +2 x2 + s2 =4 

- 24x1 + 3x2 - s2 <=4 

- 4x1 + 3x2- s2 =120 

 

  

4x1 + 2x2 ≤ 24 

 وتساوي +s2اقل من 

X1 +5x2 ≥ 15  

 تساوي  s1اقل من .. اذا 

Max2 -40 x 10-50x2 = 0 

X1 , x4 ≥ 0 

S1 , s2   تم اضافتها = ال نختار اليساوي ابدا ألن

 البد أن يأتي سالب بعدها(  ≤,  0الصفر أقل قيمة ) 
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 التالي الشكل يأخذ القياس ي الشكل في السالبية عدم قيد

- X1,x2>=0 

- X1+x2+s1+s2>=0 

- X1,x2,s1,s2>=0 

Sa,s2>=0 - 

 

 

 السمبلكس ( : املبسطة ) طريقة . الطريقة

 التالي الخطي البرنامج لدينا

Max Z = 3X1 + 4X2 

s.t30       )1( ≥X1+ 5X2 

44         )2( ≥X2+4X1 

0 ≤X1>X2 

 

 الشكل:  على سيكون  املسالة لهذه القياس ي الشكل في األول  القيد

 X1+ 5X2 -S1=30-أ

 X1+ 5X2+S11=30-ب

 X1+ 5X2+S1=<30 -ج

 S1+S2+X1+5X2=30 -د

 

 الشكل: على ستكون  املسالة لهذه القياس ي الشكل في الثاني القيد

 4X1+ X2 +S2=<44 -أ

 4X1+ X2 - S2 =44 -ب

 2X1+ X2 +S2 =44 -ج

 X1+ X2 - S24=<44 -د

 

 الشكل:  على ستكون  املسالة لهذه القياس ي الشكل في الهدف دالة

   Max Z – 3X1+4X2=0 -أ

 Max Z – 3X1- 4X2=0 -ب

 Max Z + 3X1+4X2=0 -ج

 Min Z – 3X1- 4X2=0 -د

 

 

  

 راكد متغير نضيف القياس ي الشكل لتحويل

 موجب متغير  نضيف ويساوي  أصغر  اإلشارة كانت إذا

 موجب متغير  ويساوي  أصغر  والقيد سالب متغير  يساوي  او  أكبر 

 

 الدالة اشارات وجميع صفر  يساوي  الزم القياس ي الشكل

 .والعكس سالب يصير  املوجب أي السابق لشكل عن تختلف

Max2 = 3x1+4×2 

-3x1 -4x2=0 

X1 ,2 ≥ 5  

 s1اضفنا المتغير الراكد 

 s2والمتغير الراكد 
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 الخطوة .... هو  القياس ي السمبلكس , الشكل طريقة في

 االولى-أ

 الثانية -ب

 الثالثة-ج

 الرابعة-د

 

 الطريقة املبسطة)طريقة السمبلكس(:

 لدينا البرنامج الخطي التالي:

Max z=3x1+4x2 

S.t 

X1+5x2 ≤ 30 

4x1+x2 ≤ 44 

X1,x2 ≥ 0 

 

 القيد االول في الشكل القياس ي لهذه املسألة سيكون على الشكل:-

A. X1+5X2-S1=30 

B. X1+5X2+S1=30 

C. X1+5X2+S1 ≤ 30 

D. X1+5X2+S2 ≤ 30 

 

 القيد الثاني في الشكل القياس ي لهذه املسالة سيكون على الشكل:

A. 4X1+X2+S2 ≤ 44 

B. 4X1+X2-S2=44 

C. 4X1+X2+S2=44 

D. 4X1+X2-S2 ≤ 44 

 

 دالة الهدف في الشكل القياس ي لهذه املسألة ستكون على الشكل التالي:

A. Max z-3x1+4x2=0 

B. Max z-3x1-4x2=0 

C. Max z+3x1+4x2=0  

D. Max z-3x1-4x2=0 

  

  

 تفريغ القياس ي لشكل الخطية البرمجة نموذج تحويل

 الحل تحسين األمثلية من التحقق املعامالت

 

 ) أقل من (

SH≤ 

 ) أقل من (

+ ≤ 2S 

Max 2 = 3x1+4×2 

 نغير اإلشارات = صفر
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 , الشكل القياس ي هو الخطوة .... في طريقة السمبلكس

A.  االولى 

B.  الثانية 

C.  الثالثة 

D. - الرابعة 

 

 

 :  التالي الخطي البرنامج لدينا (  السمبلكس طريقه)  املبسطه الطريقه

Max z=x1+2x2 
S.t 

X1+x2 ≤ 30 

Zx1+x2 ≤40 

X1,x2 ≥ 0 

 

  الشكل على سيكون  املسأله لهذه القياس ي الشكل في األول  القيد
 X1+X2-S1=30 -أ

 X1+X2+S1=30 -ب
 X1+X2+S1<=30 -ت
 X1+X2-S1<=30 -ث

 

  الشكل على سيكون  املسأله لهذه القياس ي الشكل في الثاني القيد /39س
 2X1+X2+S2<=40 -أ

 2X1+X2-S2=40 -ب
 2X1+X2+S2=40 -ت
 2X1+X2-S2<=40 -ث

 
  الشكل على ستكون  املسأله لهذه القياس ي الشكل في الهدف داله /40س

 Max z-x1+2x2=0 -أ
 Max z -x1 -2x2 = 0 -ب
 Max z +x1+2x2=0 -ت
 Min z – x1-2x2- 0 -ث

 
 
 
 :  التالي الشكل سيأخذ القياس ي الشكل في السالبيه عدم قيد /41س

 X1,X2>=0 -أ
 X1+X2+S1+S2>=0 -ب
 X1,X2,S1,S2>=0 -ت
 S1,S2>=0 -ث

 

  

 تفريغ المعامالت الواردة

 التحقق من االمثلية

 تحسين الحل
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  الشكل على سيكون  سألهامل لهذه القياس ي الشكل في الثانيي القيد -12

 3x1+x2+s2=3.5 -أ
 3x1+x2+s1=3.5 -ب
 3x1+x2+s1<=3.5 -ت
 3x1+x2+s1+s2=3.5 -ث

 : الشكل على سيكون  املسأله لهذه القياس ي الشكل في الثالث القيد – 13

 X1+x2+s2<=1 -أ
 X1+x2_s3=1 -ب
 X1+x2+s3=1 -ت
 X1+x2+s2=1 -ث

 

 

  الشكل على ستكون  املسأله لهذه القياس ي الشكل في الهدف داله – 14

 Max z-x1-x2=0 -أ
 Max z-x1-x2=0 -ب
 Max z +x1+x2=0 -ت
 Min Z-x1-x2=0 -ث

 .... الى الراكد املتغير اضافه تم املسأله هذه في – 15

  األول  -أ

 الثاني -ب

  الثالث -ت

  القيود كل -ث
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 التالي النحو  األولى( علىاالبتدائي ) الحل جدول  كان إذا

 ماساسية S2 S1 X2 X1 الثابت

30 * * 5 1 S1 

44 * * 1 4 S2 

0 0 0 -4 -3 Z 

 

 

 :هـــو الجدول  في الداخل املتغير 

 X1 -أ

 X2 -ب

  S1 -ج

  S2 -د

 

 هـــو: الجدول  في الخارج املتغير 

 X1 -أ

 X2 -ب

 S1 -ج

 Z -د

 

 

 

 هـــو: الجدول  من املحوري العنصر 

 1 -أ

 5 -ب

 4 -ج

 30 -د

 :تكون  سوف االرتكاز( الجديدةاملحوري ) الصف معادلة

 ( 1  5*  *   30)  -أ

 ( 0 2  1*  *    6)  -ب

 ( 1  1  *  *   6)  -ج

 ( 1  0*  *    30)  -د

 

 

 

 

 معامل أكبر يحتوي على  الذي العمود هو  الداخل املتغير 

  X2 العمود في 4- معامل أكبر  سالب

 نقسم العمود الثابت على  العمود الداخل ,  أصغر قيمة بالقسمة = املتغير الخارج

30÷5= 6 

44÷1=44 

S1هي القيمة األصغر  6, ألن خارج القسمة هو الخارج 

 الداخل مع الخارج تقاطع نقطة

 5 عند يتقاطعون 

 

 العنصر    ÷ (  S1)هي تبع أقل خارج قسمة صف  القديمة االرتكاز  = الجديدة االرتكاز  معادلة

 املحوري

1÷5= 0.2 

5÷5=1 

* ÷5= * 

* ÷ 5= * 

30 ÷ 5= 6  
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 تكون: سوف الجديد الجدول  في الجديدة Z صف معادلة

 ( 1050   0*  *       65) -أ

 ( -3  0*  *       0) -ب

 ( -2.2  0*  *      24) -ج

 ( -3.8  0*  *       24) -د

 

 

 

 

 

 
 ھو الجدول  من الداخل املتغير 

- x1 

x2 -  

s1- 

s2- 

 

 هو الجدول  من الخارج املتغير 

- s1 

 s2 -املسار

- x1 

x2 - 

 

 هي املحوري العنصر  قيمة

- 2 

- 1 

- 3 

4 - 

 

 

 

 

 

 املتغري الداخل نشوف العمود اللي يقابل أكرب معامل سالب 
  هي املتغري الداخل إذا 2تقابل اكس  50-وليس أكرب قيمة وجدان 

نقسم  فيأيمن قيمة  ما يقابلهالعمود األمين على  اخلارج نقسماملتغري 
40\2 =20  

 s1ويقابلها  20ال أقل قيمة وهي  وأنخذ 40=  3\120و
  s1إذا املتغري اخلارج 

 الخارجنقطة تقاطع العمود املحوري الداخل مع الصف املحوري 

 (صف االرتكاز الجديد× معاملها املحوري) – القديمةZعناصر= الجديدةZمعادله صف 

 4- معاملها
 

Z 0 , 0 , 0 ,4- , 3- = القديمة 

 6 ,* , * , 1 , 0,2 = الجديد االرتكاز

 ( 2.2 -=  0.8+  3 -=  0.8 - - 3-)  0.8 -من  3-ثم نطرح   0.8- =4-×0.2

 ( 0=  4+  4 -=  4 - - 4-)  4-من  4-نطرح   4- = 4- ×1

 ( 24= +  24 - - 0)  24-نطرح صفر من   24- = 4- ×6
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 هي الجديدة االرتكاز  معادلة

- (0.5 , 1 , 0.5 , 0, 20 )  

- (0.5 , 1 , 0.5 , 0, 40 ) 

- (1 , 0 , 0.5 , 0, 20 ) 

(1,2,0.5, 0, 0)     - 

 

 هي الجديد الجدول  في الجديدةZ  صف معادلة

(-40 0 0 0 0) - 

(40 -50 0 0 1000) - 

(-15 0 25 0 1000) - 

(-15 25 0 0 0) - 

 

 

  

 

 

 

 

 ▼طريقه اخرى لحل السؤالين اعاله 

 
 

 

 :التالي  النحو  االولي ( علىاالبتدائي ) الحل جدول  كان اذا

 ماساسية S2 S1 X2 M الثابت

30 * * 1 1 S1 

40 * * 1 2 S2 

0 0 0 -2 1- z 

 

 

العنصر ÷ معادله االرتكاز الجديدة = معادله االرتكاز القديمة 

 المحوري

1÷2=0.5   2÷2=1  1÷2=0.5  0÷2=0    40÷2=20 

 

 

 

 معاملها املحوري) – القديمةZعناصر= الجديدةZمعادله صف 

 (صف االرتكاز الجديد×

-40 ,  -50 ,  0 ,  0 ,  0)) 

 

-50     (0.5 ,1 ,05 , 0 , 20) 
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 هو : الجدول  من الداخل املتغير  فان :

1/ x1 

2/x2 

3/s1 

4/s2 

 

 هو: الجدول  من الخارج املتغير 

1/x1 

2/x2 

3/s1 

4/s2 

 

 هي : املحوري العنصر  قيمة

1/1 

2/2 

3/ 4 

4/ 3 

  

 هي : االرتكاز( الجديداملحوري ) الصف معادلة

1/ (30  * *2 1 )  

2/  (30 * * 1 1 )           

3/  (20  * *1 0,5 ) 

4/  (30  * *0 1 ) 

 

          هي : الجديد الجدول  في الجديدةz  صف معادلة

2/  (10  **5-  4-) 

3/   (60  000 1 )  

4/  (50  * *0 5-) 

 

 

 ▼طريقه حل السؤالين اعاله هنا 
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 هيX1  املتغير  قيمة

- 8  

- 24 

- 32 

1360 -  

 

 

 هي X2 املتغير  قيمة

- 24 

- 32 

- 1360 

8 –  

 

 هيZ  الهدف دالة قيمة

- 8 

- 1360 

- 1392 

- 24 

 :هي املسألة لهذه املثلى النقطة

 

 

 

 

 

 

 

  24ويقابلها في العمود األيمن = 1من الجدول مباشرة نستخرج قيمة اكس 

  8ويقابلها في العمود األيمن = 2من الجدول مباشرة نستخرج قيمة اكس 

  1360من اجلدول مباشرة نستخرج قيمة ادالة اهلدف ويقابلها يف العمود األمين =
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- (8,24) 

- (1,0) 

- (0,1) 

- (24,8) 

 

 الجدول  لهذا الحل تحسين يمكن هل

 نعم -

 ال -

 كافية غير  املعلومات -

 الحل تحسين مكانيةا على فللتعر  طريقة التوفر  السمبلكس طريقة -

 

 

 كالتالي : ما خطي لبرنامج النهائي الحل جدول  أن لنفترض

 أساسية م S2 S1 X2 X1 الثابت

10 * * 0 1 X2 

6 * * 1 0 X1 

9 * * 0 2 S2 

75 * * 5 0 Z 

 

 :هي x1املتغير قيمة

1/ 10 

2/ 16 

 3/ 6 

4/ 18 

 

 :هي s1املتغير قيمة

1/ 8 

2/ 60 

3/ 0 

4/ 10 

 

 z الهدف داله قيمة

1/ 25 

2/ 60 

3/ 100 

4/ 75 

 الجدول  بهذا الحل تحسين يمكن هل

   2واكس  1من اجلدول مباشرة عرفنا قيمة اكس 

 حتسني احلل    ال ميكنأعداد سالبة يف دالة اهلدف إذا  ما يفطاملا 
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 ال /1

 نعم /2

 كافيه غير املعطاة  املعلومات /3

 الحل تحسين مكانيةعلى إ التعرف ليةآ توفر  ال  السمبيلكس طريقة /4

 

 

 

 
 هو: الجدول  في الداخل املتغير 

- X1 

- X2 

- S1 

- S2 

 

 هو: الجدول  في الخارج املتغير 

- X1 

- X2 

- S1 

- S2 

 

 هي: املحوري العنصر  قيمة

- -2 

- 1 

- 0.1 

- 2 

 

 يكون: سوف الجديد املحوري الصف

- (2 1 * * 55) 

- (0.5 1 * * 80) 

- (1 1 * * 80) 

- (0.5 1 * *40) 
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 هي الجديد الجدول  الجديدةفيZمعادلةصف

(-0.5 0 * * 120) - 

(0.5 0 * * 120) - 

(0 0 * * 40) - 

 (-2 -3 * * 120)– 

 
 

 

 

 هي :Zقيمةدالةالهدف

- 80 

- 75      

- 93 

- 18 

 

 هي: األمثل الحل عندها تحقق التي النقطة

- (8,0) 

- (8,10) 

- (0,8) 

- (0,1) 

 هي:S1قيمة

- 8 

- 10 

- 0 

- 1 

 هيX1قيمة

- 0 

- 10 

- 8 

 حسابها يمكن ال  -

 النهائي الجدول  لهذا لحلتحسين ا يمكن هل

 نعم -

 

 من اجلدول مباشرة

غري موجودة  1بس اكس  8= 2من اجلدول مباشرة عندان قيمة اكس 
  0إذا قيمتها =

 0غري موجودة يف اجلدول إذا قيمتهم = 1واكس  1اس 
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 الحل تحسين إمكانية على للتعرف آلية التوفر  السمبلكس طريقة -

 ال -

 

 

 

عطاة املعلومات -
ُ
 هكافي غير  امل

 

 

 

 

 

 

 Z  قيمةدالةالهدفهي

 -  2  

- 1  

 - 0  

 -   -1  

هالنقطةالتيتحققعندهاالحالالمثل  

(1,0) - 

 (2,1)- 

 (0,1) -  

 (0,2)- 

 

 هي S2 قيمة . 

 -  8  

 - 0  

- 2  

 - 1  

 هي X1 قيمة .

0- 

10- 

1 - 

حسابها يمكن ال   

 

النهائي: الجدول  لهذا الحل تحسين يمكن هل  

 نعم -

 امكانيةتحسينالحل على اليةللتعرف التوفر  طريقةالسمبلكس -

 مأساسية S2 S1 X2 X1 الثابت

1 * * 0 -1 Z 

1 * * 1 0 X1 

2 * * 0 1 S2 
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 ال -

 غيركافية املعطاة املعلومات -

 

 اإلبتدائي الحل جدول 

  2S 1S 2X 1X الثابت

0 * * -2 -1 Z 

100 * * 5 2 1S 

104 * * 2 4 2S 

 

 هو: لجدول في ا الداخل املتغير 

- 1X 

- 2 X 

- 1S 

- 2S 

 

 هو : الجدول  في الخارج املتغير 

- 1X 

- 2X 

- S1 

- 2S 

 

 هي : املحوري العنصر  قيمة

- -2 

- 0.5 

- 1  

- 5 

 

 يكون: سوف الجديد املحوري الصف

- (2/5,1,*,*,20) 

- (0.5,1,*,*,20) 

- (2,1,*,*,50) 

- (1,1,*,*,20) 

 

 هي : الجدول  في الجديدة  Zصف معادلة

- (0,0,*,*,40) 

- (4/5,0,*,*,40) 
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- (-1,-2,*,*,40) 

- (-1/5,0,*,*,40) 

 

 

 

 التالي : النحو  على مـــا خطي لبرنامج الحل جداول  أحد كان إذا

 أساسية 2S         1S        2X         1X الثابت

44 0           0          *          * Z 

12 

20 

0           1          *          * 

1           0          *          * 
2X 

1X 

 

 هي : Z الهدف دالة قيمة

- 180 

- 44 

- 32 

- 76 

 

 االمثل : الحل عندها تحقق التي النقطة

- (20,0) 

- (12,44) 

- (20,12) 

- (0,1) 

 

 هي : 1S قيمة

- 8 

- 10 

- 0 

- 1 

 

 هي : 1X قيمة

- 20 

- 10 

- 8 

 

 النهائي: الجدول  لهذا الحل تحسين يمكن هل

 نعم -
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 الحل. تحسين إمكانية على للتعرف آلية توفر  ال  السمبلكس طريقة -

 ال -

 كافية غير  املعطاة املعلومات -

 

 كالتالي :لنفترض أن جدول الحل النهائي لبرنامج خطي ما 

 أساسية م S2 S1 X2 X1 الثابت

2 * * 0 3 S2 

8 * * 0 1 X1 

6 * * 0 2 S2 

123 * * 0.01 0 Z 

 

 هي  X1قيمه املتغير  -21

 8 -أ

 1 -ب

 صفر -ت

 غير معلومه -ث

 هي   X2قيمه املتغير  -22

 6 -أ

 0 -ب

 1 -ت

 16 -ث

 هي  Zقيمه داله الهدف  -23

 0 -أ

 5- -ب

 139 -ت

 123 -ث

 ..؟هل يمكن تحسين الحل لهذا الجدول  -24

 املعلومات املعطاه غير كافيه -أ

 نعم -ب

 ال -ت

 اليمكن الحكم على ذلك من خالل طريقه السمبليكس  -ث

 

 

  



 

 1439-2  1439-1*    1438صيفي ال*              1438-2        1438-1*            1437-2 *    1437-1*                         قديمه نماذج  •

1-1440 

 

 د. ملفي الرشيدي                أساليب كميه في االداره                                            ,,  لكم بالتوفيق والنجاحدعواتي 
 

60 

 

 لنفترض أن جدول الحل النهائي لبرنامج خطي ما كالتالي :

 م أساسية S2 S1 X2 X1 الثابت

65 * * 0 3 X2 

112 * * 0 1 X1 

5 * * 0 2 S2 

625 * * -5 0 Z 

  

 هي : x1قيمة املتغير 

1. 112 

2. 1 

3. 0 

 غير معلومه  .4

 

 هي   X2قيمه املتغير 

1. 65 

2. 0 

3. 1 

4. 183 

 

 قيمه داله الهدف هي

1. 0 

2. -5 

3. 625 

4. – 625 

 

 هل يمكن تحسين الحل لهذا الجدول ؟ 

 غير كافيه  املعطاةاملعلومات  .1

 نعم .2

 ال .3

 يمكن الحكم على ذلك من خالل طريقه السمبليكس  ال  .4
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  هو ل و الجد في الداخل املتغير – 16

 X1 -أ
 X2 -ب
 S1 -ت
 S2 -ث

 : هو دول جال في الخارج املتغير – 17

 X1 -أ
 X2 -ب
 S1 -ت
 Z -ث

 

  هو الجدول  من املحوري العنصر – 18

 1 -أ
 5 -ب
 4 -ت
 2 -ث

  يكون  سوف الجديده املحوري الصف معادله في الجديد املحوري العنصر – 19

 1 -أ
 0 -ب
 2 -ت
 0.5 -ث

 .. الجدول  هذا عند األمثل الحل سيتحقق هل -20

 ال -أ
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 نعم -ب

 ممكن غير حل -ت

 محدود غير حل -ث

 

 

 نفترض أن جدول الحل النهائي لبرنامج خطي ما كالتالي :ل

 م أساسية S2 S1 X2 X1 الثابت

1 * * 0 3 S2 

2 * * 0 1 X1 

3 * * 0 2 S2 

4 * * 0.000001- 0 Z 

 

 هي  X1قيمه المتغير  -5

 2 -أ

 1 -ب

 0 -ت

 غير معلومه  -ث
 

 هي   X2قيمه المتغير   -6

 6 -أ

 0 -ب

 1 -ت

 16 -ث

 هي  Zقيمه داله الهدف  -7

 10 -أ

 5- -ب

 139 -ت

 4 -ث

 هل يمكن تحسين الحل لهذا الجدول ..؟ -8

 المعلومات المعطاه غير كافيه -أ
 نعم -ب
 ال -ت
 اليمكن الحكم على ذلك من خالل طريقه السمبليكس  -ث
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 السمبلكس ( املبسطة )طريقة الطريقة

 (28 الى 25من ااالسئلة التالي )شامل الخطي البرنامج لدينا

 

Max z = 40x1+50x 

s.t. 

40                   (1)≤x1+2x2 

4x1+3x2≤120              )2( 

X1,x2≥0 

 الشكل على ستكون  املسالة لهذة القياس ي الشكل في الهدف دالة

 Min z- 40x1-50x2=0 (أ)

 Max z -40x1+50x2=0 (ب)

 Max z -40x1-50x2=0)ج(  

 Max z +40x1+50x2=0)د(  

 

 الشكل لىع سيكون  املسالة لهذة القياس ي الشكل في االول  القيد

 X1+2x2+s1<=40 )أ(

 X1+2x2-s1<=40 )ب(

 X1+2x2-s1=40 )ج(

 X1+2x2+s1=40 )د(

 

 الشكل على سيكون  املسالة لهذه القياس ي الشكل في الثاني القيد

 4x1+3x2-s2<= 120 )أ(

 4x1+3x2+s2=120 )ب(

 4x1+3x2+s2<=120 )ج(

 4x1+3x2-s2=120 )د(

 

 التالي الشكل سيأخذ القياس ي الشكل في السالبية عدم قيد

 X1+x2+s1+s2>=0 )أ(

 X1.x2.s1.s2>=0 )ب(

 S1.s2>=0 )ج(

 X1.x2>=0 )د(
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 (33الى29من  لألسئلةالتالي ) النحو  االبتدائي )االولى( على الحل جدول  كان اذا يتبع

 اســاسية       S2    S1    X2     X1 الثــابت

40       

120        

         1                   2                    *                  * 

                     *               *34 

            S1 

S2 

76        00-50-40 Z            

 

 هو الجدول  من الداخل املتغير 

   S1 )أ(

 X1 )ب(

 X2 )ج(

 S2 )د(

 

 هو الجدول  من الخارج املتغير 

 S1)أ(

 S2)ب(

 X1ب((

 X2د((

 هي املحوري العنصر  قيمة

 1أ( (

 3ب( (

 2)ج(

 

 قيمة العنصر املحوري )االرتكاز ( الجديد هي

 ((40    *   *    1   0.5 )أ(

 ((20    *    *   0   1 )ب(

 (20   *   *   1   0.5) )ج(

 (  (40     *     *    2    1 )د(

 

 هي الجديد الجدول  في الجديدة Z صف معادلة

 ((1000     *   *    0    15- )أ(

 ((1000    *    *    25    15- )ب(

 ((0       *    *    0    15 )ج(

 ((100    *    *     50-     40- )د(
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 ( 37الى  34من  كالتالي: )االسئلة ما خطي لبرنامج النهائي الحل جدول  ان لنفترض

 اســاسية م      S2    S1    X2     X1 الثــابت

6                 1              0                     *                  X1 

S1 

10                     

                     *               *10                * 

 

76                            *                 *0                0 Z            

 

 هي x2املتغير قيمة

 0)أ( 

 16)ب(

 6)ج(

 230)د(

 

 هيs1املتغير قيمة

 6)أ(

 10)ب(

 60)ج(

 0)د(

 

 هي zالهدف دالة قيمة

 76)أ(

 246)ب(

 60)ج(

 0)د(

 

 الجدول  لهذا الحل تحسين يمكن هل

 )أ(ال

 )ب(نعم

 كافية غير  املعطاة )ج(املعلومات

 الحل تحسين امكانية على للتعرف ةالي توفر  ال  السمبلكس )د(طريقة
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 املحاضره التاسعه ) جديده (

 

  بـ اختصاره يمكن البيانات مغلف تحليل

 AAA -أ
 Lingo -ب
 DEA -ت
 Exccl -ث

 

 

  A لفرع النسبيه الكفاءه – 25

 2 -أ
 1 -ب
 0.5 -ت
 6 -ث

  B لفرع النسبيه الكفاءه -26

 1 -أ
 2 -ب
 3 -ت
 6 -ث

 C لفرع النسبيه الكفاءة -27

 1.6 -أ
 0.625 -ب
 1.30 -ت
 0.667 -ث

 ؟. محصوره تكون  النسبيه الكفاءة -28

 نهايه وماال  0 بين -أ

 1 و 1- بين -ب

 100و 1 بين -ت

هذا هوهرمز مغلف  DEAالرمز 

 البيانات ,

 ملطلوب حساب الكفاءه النسبيه,,لا

 قسمه نتعرف الكفاءه النسبيه: هي

 ,,خرجات على المدخالتملا

0.5 =4/2  =A الفرع اذا 

1 =6/6  =B الفرع 

0.66 =6/4  =C الفرع 
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 1و  0بين   -ث

 

 

  A لفرع النسبيه الكفاءه –9

 2 -أ
 1 -ب
 0.5 -ت
 6 -ث

  B لفرع النسبيه الكفاءه -10

 1 -أ
 2 -ب
 3 -ت
 6 -ث

 C لفرع النسبيه الكفاءة -11

 1.6 -أ
 0.625 -ب
 1.30 -ت
 0.667 -ث

 ؟. محصوره تكون النسبيه الكفاءة -12

 نهايه وماال  0 بين -أ

 1 و 1- بين -ب

 100و 1 بين -ت

 1و  0بين   -ث

 

 

 

 

 

 

هذا هوهرمز مغلف  DEAالرمز 

 البيانات ,

 الملطلوب حساب الكفاءه النسبيه,,

نتعرف الكفاءه النسبيه: هي قسمه 

 المخرجات على المدخالت
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  الخطيه البرامج مشاكل احد على تنفيذه بعد  Lingo لبرنامج نتيجه يمثل التاليالجدول 

 

 

  تساوي  الهدف داله قيمه -29

 59 -أ
 2020 -ب

 قيمه لها اليوجد -ت
 4 -ث

  حله تم الذي الخطي البرنامج في املوجوده القيود عدد كم – 30

 4 -أ
 3 -ب
 2 -ت
 1 -ث

  تساوي  الخطي البرنامج هذا في األول  املتغير قيمه -31

 59 -أ
 28 -ب
 14 -ت
 87 -ث

  هي الثالث الراكد املتغير قيمه -32

 1 -أ
 22 -ب
 0 -ت
 20- -ث

  طريقه حل السؤال موضح بالصوره ادناه
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  الخطي البرنامج حل في استخدمته البرنامج الذي اسم ما

 MS-Excel -أ
 Lingo -ب
 DEA -ت
 Blackboard -ث
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  تساوي الهدف داله قيمه -13

 59 -أ
 2020 -ب

 قيمه لها اليوجد -ت
 4 -ث

  حله تم الذي الخطي البرنامج في الموجوده القيود عدد كم –14

 4 -أ
 3 -ب
 2 -ت
 1 -ث

  تساوي الخطي البرنامج هذا في األول المتغير قيمه -15

 59 -أ
 28 -ب
 14 -ت
 87 -ث

  الثاني هي الراكد المتغير قيمه -16

 1 -أ
 22 -ب
 0 -ت

 20- -ث
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 العاشره والحادية عشر  املحاضرة
 

 يعني: (Tree Decision) مصطلح

 المخاطر قرار -

 القرارات شجرة -

 القرارات تحليل -

 القرارات غابة -

 

 المعلومات على حصوله نظير القرار صانع ينفقه الذي األعلى "الحد

 الحساسية تحليل -

 الجيدة المعلومات قيمة -

 المتوقعة النقدية القيمة -

 التأكد عدم حالة في القرار -

 

 والمخاطرة التأكد عدم حالتي في القرارات اتخاذ عند االختالف

 المخاطرة في متوفرة , وغير التأكد عدم في معروفة الطبيعة بحاالت المتعلقة االحتماالت -

 المخاطرة في متوفرة , و التأكد عدم في معروفة غير الطبيعة بحاالت المتعلقة االحتماالت -

 المخاطرةي ف متوفرة غير و التأكد عدم في موجودة تكون الندم وفرصة مؤالتشا -

 نفسها الحسابية العمليات في تأثير هناك , وليس فقط المسمى في االختالف -

 

 هي تالقرارا تحليل

- Decision  Analysis 

- Pivot  Equation 

- Graphical  Method 

- Simplex  Method 

 

 تكون : التأكد عدم تحت القرارات

 معروفة االحتماالت -

 معروفة غير  االحتماالت -

 احتماالت يوجد ال  -

 موجودة غير  البدائل -
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 :تكون  التاكد عدم تحت القرارات

 معروفة االحتماالت/1 -

 معروفة غير  االحتماالت/2 -

 احتماالت اليوجد/3 -

 موجودة غير  البدائل/4 -

 

 :على تحتوي  القرارات تحليل

 ملشاريع ومراجعة ميتقي اسلوب و  الحرج املسار  اسلوب -

 السمبلكس طريقة و  البيانية الطريقة -

 الرياضية البرمجة و  الخطية البرمجة -

 املخاطرة و  التأكد عدم -

 

  على تحتوي  القرارات تحليل

  البيانات مغلف وتحلبل املحاكاه -أ

 السمبليكس وطريقه البيانيه الطريقه -ب

 الخطيه والبرمجه الرياضيه البرمجه -ت

  واملخاطرة التأكد عدم -ث

 

  القرارات تحليل يتعلق فيما صحيحه ليست التاليه العبارات من أي

 واحد خيار/  بديل على تحتوي  -أ

 بدائل/  خيارات عده على تحتوي  املشكله -ب

 للطبيعه حاله من اكثر يوجد -ت

  التأكد عدم أو مخاطره على تحتوي  ان يمكن -ث
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 :على  تحتوي  القرارات ليلتح

 املشاريع مراجعة و  تقييم واسلوب الحرج املسار  أسلوب/1

 السمبلكس طريقة و  البيانية الطريقة/2

 الخطية البرمجة و  الرياضية البرمجة/3

 املخاطرة و  التاكد عدم/4

 

 يتم التعامل مع تحليل القرار في حال أن :

 عدم التأكد -

 التأكد و عدم التأكد -

 املخاطرة والتأكد -

 عدم التأكد و املخاطر -

 

 على :  تحتوي  القرارات تحليل

 املشـــاريع مراجعة و  تقييم وأسلوب الحرج املســار  أسلوب -أ

 السمبلكس وطريقة البيانية الطريقة -ب

 الخطية البرمجة و  الرياضية البرمجة -ج

 واملخاطرة التأكد عدم -د

 

 أن : حال في القرار  تحليل مع التعامل يتم

 التأكد عدم -أ

 التأكد عدم و  التأكد -ب

 والتأكد املخاطرة -ت

 املخاطر و  التأكد عدم -ث

 

 القرار: تحليل من النوع هذا ما , فان قرار  مشكلة في معروفة غير  االحتماالت تكون  ندماع

 مخاطرة -أ

 تأكد عدم -ب

 مؤكدة -ج

 معرفة غير  -د

 

  أمثل حل وجود يضمن دائما القرارات تحليل

  صحيح -أ

 خطأ -ب

 املسأله طبيعه على يعتمد -ت
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 عالقة ذا ليس -ث

 حالة: في معايير  الندم ) األسف ( أحد معيار  يعتبر 

 املخاطرة عدم ظروف -أ

 التأكد ظروف -ب

 التأكد عدم ظروف -ت

 املختلطة الظروف -ث

 

 على: تعتمد للعائد املتوقعة القيمة طريقة

 والعوائد االحتماالت مجموع إيجاد -أ

 االحتماالت مجموع إيجاد -ب

 حدوثها العوائد ضرب حواصل مجموع إيجاد -ت

 العوائد مجموع إيجاد -ث

 

 

 تحتويها ان يجب التي العوائد عدد فإن للطبيعه حاالت 4 و بدائل 3 على تحتوي  القرارات تحليل مشكله كانت اذا -

 : هي املشكله

 3 -أ
 4 -ب
 32 -ت
 12 -ث

 تحتويها ان يجب التي العوائد عدد فإن للطبيعه حاالت2 و بدائل2 على تحتوي القرارات تحليل مشكله كانت - اذا -23

 : هي المشكله

 3 -أ
 4 -ب
 1 -ت
 6 -ث

 

 أي من هذه  النقاط ليست جزءا من محددات شجره القرارات 

 قائمه بكل البدائل -أ

 قائمه بكل حاالت الطبيعه -ب
 القيمه المتوقعه للمعلومات الكامله -ت
 العوائد المرتبطه بتوليفة من البدائل وحاالت الطبيعه -ث
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 هو: األفضل البديل , فأن Maxi Max التفاؤلي للمدخل وفقا

 وسندات اسهم -

 اسهم -

 عقارات -

 سندات-

 

 

 

 هو األفضل البديل فإن Maxi Min المتشائم للمدخل  وفقا

 عقارات -

 اسهم -

 اليوجد -

 سندات -

 

 

 

 

 
 
 هو األفضل البديل فإن Mini Max الندم ملدخل وفقا

 سندات -

 أسهم -

 عقارات -

 االفضلية في متساوية -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التفاؤلي = نأخذ أكبر عدد من كل صف

 الصفا لثالث 11الثاني الصف  12الصف االول    5

 إذا سندات 12االكبر بينهم 

          Maxi Maxمتفائل      

  Maxi min متشائم            

                 Mini may    الندم     

 املتشائم اقل عدد من كل صف

 1 الصف الثالث 3- الصف الثاني 5 الصف االول 

 إذا أسهم 5 و نأخذ أكبر عدد بينهم

 5 وضعيف 6 ومتوسط 12 من كل عمود نأخذ اكبر عدد , الجيد=  الندم

 ونطرح كل عدد على العمود الخاص فيه

12-5 =7 , 12-12 =0 , 12-11 =1 

6-5 =1 , 6-5=1 , 6-6 =0 

 من كل صف نأخذ اكبر عدد,  4= 5-1  , 8(= 3-) -5,  0= 5-5

 نأخذ اصغر عدد هو العقارات  4 العقارات 8 السندات 7 االسهم
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 الضعيف االقبال احتمال فإنحده، على حالة لكل 0.4 املتوسط )يساوي  الجيد، احتمال( االقبال ان افترضنا إذا

- 0.4 

-0.2 

 قياسه يمكن ال  -

- 0.8 

 

 

 

 

 لألسهم المتوقعة النقدية القيمة فإن 0.40يساوي (الجيد, المتوسط االقبال)احتمال فرضية استمرار بافتراض

-7.2  

- 5 

-6.4  

-14 

 

 

 

 

 تللسندا املتوقعة النقدية القيمة فإن 0.40 يساوي املتوسط(الجيد، االقبالاحتمال ) فرضية استمرار  بافتراض 

-6.2 

- 5.2 

- 5 

-4.6 

 

 

 

 للعقارات املتوقعة النقدية القيمة فإن 0.40 الجيد،املتوسط )يساوي  احتمال( االقبال فرضية استمرار  بافتراض

- 5 

- 18 

-7  

-15 

  1 قاعدة اساسية مجموع االحتماالت دائمآ يساوي 

 0,4=  ذكر لي الجيد و املتوسط لكل حاله

 0,2= 1 -ثم نطرحهم من مجموع االحتماالت 0.8 نجمعهم يعطيني  

 0.2والضعيف  0.4واملتوسط  0.4االحتماالت الجيد  5وضعيف = 5واملتوسط = 5االسهم في كل من الجيد =

قانون القيمة النقدية املتوقعة هو ضرب كل قيمه ) هنا طلب االسهم نذهب ل صف االسهم ونضرب كل عدد 

 باحتمال الجيد والضعيف واملتوسط ( باالحتمال تبعها و بعدها نجمعها

(0,4x5)+(0>4x5)+(0,2x5)=5 

  3- 5 12 سندات
 0.40 0.40 0.20 
 4,8 2 5,6 
 

 الناتج الجمع

 1 6 11 عقارات
X 0.40 0.40 0.20 

 
 الناتج الجمع
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 هو: األفضل البديل فأن،Maxi Maxي التفاؤل  للمدخل وفقا

 صغير مصنع -

 كبير مصنع -

 كافية غير  معلومات -

 البناء عدم -

 

 

 

 
 
 هو األفضل البديل فإن Maxi Min املتشائم للمدخل وفقا

 صغير مصنع -

 كبير مصنع -

 بناء عدم -

 كافية غير  معلومات -

 

 

 

 

 

 
 
 هو األفضل البديل فإنMini Max  الندم ملدخل وفقا

 كبير مصنع -

  صغير  مصنع -

 البناء عدم -

 الثالث البدائل بين مزيج -

 

 -الركود:  احتمال فإن 0.2يساوي  اقتصادي نمو  هناك ن و يك أن احتمال ان افترضنا إذا

-0.8  

- 0.4 

 قياسه يمكن ال  -

0.2- 

 

 

  1 االحتمال يساوي 

1- 0,2 =0,8 

 تفاؤلي .. أكبر خيار بالنمو االقتصادي

 التشاؤمي .. أعلى قيمة بالضعيف

 180 180=0-(-180) 0= 200-200 مصنع كبير

 قيمه()اقل  100 20=  0-(-20) 100=200-100 مصنع صغير

 200 0=0-(0) 200= 200-0 عدم البناء
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 الكبير للمصنع املتوقعة القيمة فإن 0.2يساوي  اقتصادي نمو  هناك ن و يك أن احتمال فرضية استمرار  بافتراض

-104 - 

- 184 

- 10 

-40 

 

 

 

 

 الصغير للمصنع املتوقعة القيمة فإن 0.2يساوي  اقتصادي نمو  هناك ن و يك أن احتمالة فرضير استمرا بافتراض

- 20 

- 16- 

-4 

-4- 

 
 هو: االفضل البديل فانMaxi Max  التفاؤلي للمدخل وفقا

 وسندات أسهم -

 عقارات -

 أسهم -

 سندات -

 

 

 

 هو: االفضل البديل فإن  Maxi Minاملتشائم للمدخل وفقا

 عقارات -

 أسهم -

 يوجد ال  -

 سندات -

 

 االفضل: البديل فإن Mini Max الندم ملدخل وفقا

 سندات -

 أسهم -

 عقارات -

 نضرب كل احتمال بقيمته 

 200× 0,2 االحتمال املتوقع للنمو

 -180×0,8 االحتمال املتوقع للركود +

 =-104 

 أعلى قيمة بالضعيف

 نمو االقتصادي

 الركود االقتصادي

 احتمال الركود

40= 

-144  = 

100 20- 

0.2 0.8 

 |20 - 16 | 

 

 أعلى قيمة سندات

 صفر 10 10

 20 10 صقر

 40 صفر 10

 

70 10 0 

0 10 20 

10 0 40 
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 باألفضلية متساوية -

 

 الضعيف = االقبال احتمال فإن حده على حالة لكل 0,40املتوسط( يساوي الجيد، احتمال )االقبال ان افترضنا إذا

- 0,40 

- 0,20 

 قياسه يمكن ال  -

- 0,80 

 

 = لألسهم املتوقعة النقدية القيمة فإناعاله، 46 رقم فقرة فرضية استمرار  بافتراض

- 72 

- 50 

- 64 

- 140 

 

 للسندات = املتوقعة النقدية القيمة اعاله , فإن  46رقم فقرة فرضية استمرار  بافتراض

- 50 

- 52 

- 62 

- 44 

 للعقارات = املتوقعة النقدية القيمة , فإن 46 رقم فقرة فرضية استمرارية بافتراض

- 50 

- 180 

- 150 

- 70 

 

 حاالت: ثالث وجود مع لالستثمار  بدائل ثالثة يمثل التالي الجدول   القرارات تحليل

 ضعيف متوسط جيد  ❖

 2- 4 4 أسهم

 1- 3 0 سندات

 3- 5 1 عقارات

 

 

 
 
 هو: األفضل البديل فإن  Maxi Maxالتفاؤلي للمدخل وفقا

 وسندات أسهم -

 عقارات -

 أسهم -

50 50 50 

0.40 0.40 0.20 

20 20 10 

 +50 

120 50 -30 

0.40 0.40 0.20 

48 20 -6 

62  =68 - 6 

110 60 10 

0.40 0.40 0.20 

44 24 2 
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 سندات -

 

 
 
 هو: األفضل البديل فإن Maxi Min املتشائم للمدخل وفقا

 عقارات -

 أسهم -

 يوجد ال  -

 سندات -

 

 
 
 هو: األفضل البديل فإنMini Max  الندم ملدخل وفقا

 سندات -

 أسهم -

 عقارات -

 باألفضلية متساوية -

 

 يساوي: الضعيف اإلقبال احتمال فإن،حده على حالة لكل 0.40يساوي الجيد،املتوسط( احتمال)اإلقبال أن افترضنا إذا

- 0.40 

- 0.20 

 قياسه يمكن ال  -

- 0.80 

 تساوي: لألسهم املتوقعة النقدية القيمة فإن أعاله 47رقم  فقرة فرضية استمرار  بافتراض

- 6 

- 2.8 

- 3.6 

- 2 

 

 تساوي: للسندات املتوقعة النقدية القيمة فإن أعاله 47رقم  فقرة فرضية استمرار  بافتراض

- 2 

- 1.4 

- 1 

- 0 

 تساوي: للعقارات املتوقعة النقدية القيمة فإن أعاله 47رقم  فقرة فرضية استمرار  بافتراض

- 2 

- 3 

- 2.4 

- 1.8 

 

 3-2-1 صفر 4-4 صفر 4-4

0-4 4  3-4 -1  1-1-2 

1-4 3  4-5 1 1-4-2 

 

  -3 االسهم
2- 

2- 
 سندات
 عقارات

4 4 -2 

0.40 0.40 0.20 

1.6 1.6 0.4 

    +2.8 

× 
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 (50الى46 من االسئلةللطبيعة ) حاالت ثالث وجود مع يمثل التالي الجدول 

 ضعيــف متوســط جيــد 

 20- 40 40 عقارات

 40- 10 80 أسهم

 

 

 هو االفضل البديل فإن Maxi Max التفاؤلي للمدخل وفقا

 عقارات و  أسهم -

 عقارات -

 أسهم -

 بذلك الحكم يمكن ال  -

 

 هو االفضل لبديلا فان Regret النظام ملدخل وفقا

A. عقارات 

B. أسهم 

C.  بذلك الحكم يمكن ال 

D. باألفضلية متساوية 

 الضعيف االقبال احتمال فانحده, على كال   35.0الجيد, املتوسط( هو احتمال )االقبال كان اذا

A. 0.70 

B. 0.40 

C. 0.35 

D. 0.30 

 

 

 للعقار املتوقعة النقدية القيمة اعاله, فان 48 رقم فقرة فرضية استمرار  بافتراض

A. 50  

B. 28 

C. 22 

D. 3.5 

 

 يختار سوف فانهاملتوقعة، النقدية القيمة على بناء قراره املستثمر  اتخذ اذا

A. االسهم 

B. العائد في متساويان 

C. اضافية معلومات الى يحتاج 

D. العقارات 
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 :هو األفضل البديل فان Max Min التشاؤم ملدخل وفقآ

 أسهم /1

 ودائع /2

 سندات /3

 وسندات ودائع /4

 

 هو: االفضل البديل فان ( Regratالندم ) ملدخل وفقآ

 سندات /1

 أسهم /2

 ودائع /3

 باالفضلية متساوية /4

 

 جيد : يكون  ان احتمال فان متساوي  الحاالت كل حدوث احتمال كان اذا

1/ 0.1 

2/ 0.5 

 قياسه اليمكن /3

4/ 0.25 

 

 لالسهم املتوقعه النقدية القيمة فان اعاله48رقم  فقرة فرضية استمرار  بافتراض

1/ 16 

2/ 5.5 

3/ 4 

4/ 8 
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 :يختار فسوف املتوقعة النقدية القيمة على قراره يبني-املستثمر كان اذا

 السندات /1

 العقار /2

 األسهم /3

 ماتاملعلو  /4

 

 استخدامه اليمكن التاليه املداخل من فإي تأكده عدم تتضمن القرار مشكله كانت اذا

 املتوقعه النقديه القيمه -أ

 الندم مدخل -ب

 األدنى أقص ى -ت

 األقص ى أدنى -ث

Vاربع يمثل التالي الجدول  القرارات . تحليل  ( بدائلA,B,C,D مع ) ( للطبيعية ) جيد , ضعيف حالتين وجود 

 ضـعـيـف جـــيــد 

A 150 50 

B 250 -100 

C 0 0 

D 100 80 

 

 

 

 
 
 :هــو االفضل البديل فان,  Max Max التفاؤلي للمدخل وفقا

 A -أ

 B -ب

 C -ج

 D -د

 

 
 
 هو : األفضل البديل فإنRegret   دمالن ملدخل وفقا

 A -أ

 B -ب

 C -ج

 D -د

 

 

 

 الصفوف من عدد أكبر 

250 B= 

 

نأخذ أكبر عدد من كل عمود على حده ثم نطرحه من باقي أعداد العمود ثم  

نأخذ أكبر عدد من كل صف بعد عملية الطرح ثم نبحث عن أصغر عدد 

 فيكون هو مدخل الندم
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 تساوي :  Bللبديل املتوقعة القيمة فإن 0.80يساوي  جيد السوق  يكون  أن احتمال كان إذا

 80 -أ

  250 -ب

 200 -ج

  180 -د

 

 

 

 :تساوي   Dللبديل املتوقعة القيمة فإن 0.50يساوي  جيد السوق  يكون  أن احتمال كان إذا

 100 -أ

  50 -ب

 90 -ج

 180 -د

 

 

 

 

 الجدول. تحليل القرارات 
 ( مع وجود حالتين للطبيعية ) جيد , ضعيف( , (,A,Bالجدول  التالي يمثل اربع بديلين   

 ضـعـيـف جـــيــد 

A 80 50 

B 100 80 

 

 
 , فان البديل االفضل هــو: Max Maxوفقاً للمدخل التفاؤلي  17

 A -أ

 B -ب

 كالهما -ج
 ال احد  -د
 

 فإن البديل األفضل هو :Regret وفقاً لمدخل الندم   18

 A -أ

 B -ب

 كالهما -ج
 ال احد  -د
 

  0.20 الضعيف احتمال يعني 0.80 جيد انه بما

  1 = االحتمال قيمه انه بما

0.80×250=200 

0.2 × -100= -20  

200 + (-20)= 180  

 للجيد  0.50

  0.50 = الضعيف يعني

  Dلـ ضعيفال و  الجيد بقيمه حتمالا كل نضرب

0.50×100= 50 

0.50× 80 = 40 

  90 = نجمعهم
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 تساوي :  Bفإن القيمة المتوقعة للبديل 0.20إذا كان احتمال أن يكون السوق جيد يساوي   19

 48 -أ

 84 -ب

 90 -ج

  0  -د

 
 تساوي: A فإن القيمة المتوقعة للبديل  0.50إذا كان احتمال أن يكون السوق جيد يساوي  20

 130 -أ

 40 -ب

 90 -ج

 65 -د

 

IIIIIIII- حاالت : ثالث وجود مع بدائل أربع يمثل التالي القرارات: تحليل 

 ضعف متوسط مرتفع 

A 20 8 -8 

B 15 6 -3 

C 8 4 -2 

    

D 5 2 0 

 

 
 
 هو : األفضل البديل فإن  Max minالتفاؤليل للمدخ وفقا

A. A 

B. B 

C. C 

D. D 

 
 
 هو:   األفضل البديل فإن R الندم ملدخل وفقا

A. A 

B. B 

C. C 

D. D 

 

 يساوي: الضعيف احتمال ( فإن0,20املتوسط0,40 احتمال ) املرتفع =  انك إذا

A. 0,60 

B. 0,20 

C. 0,40 

D. 0,30 

 تساوي: A للبديل املتوقعة القيمة

يوجد خطأ بالصياغة حيث ذكر لي تفاؤلي واملصطلح االنجليزي تشاؤمي 

أما إذا كان مدخل تشاؤمي بحسب  A,, إذا كان مدخل تفاؤلي فاإلجابة 

 Dاملصطلح املكتوب فاإلجابة 
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A. 8 

B. 6,4 

C. 4,9 

D. 7 

 تساوي:C  للبديل املتوقعة القيمة

A. 2,3 

B. 4,8 

C. 3,2 

D. 0 
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 الثانيه عشر والثالثه عشر )جديده(املحاضرة 

 : هي املحاكاه

 Simulation -أ
 Decision Variables) -ب
 Standard Deviation -ت
 Analysisation -ث

 يعني  Simulationمصطلح 

 هدف -أ

 عدم تأكد -ب
 محاكاه -ت
 قيد -ث

 من الفوائد التي تحصل عليها عند استخدام المحاكاه

 التعامل مع المشاكل التي اليمكن حلها تحليليا او رقميا -أ

 االمثل دائماباستطاعتنا الحصول على الحل  -ب
 سريعه نسبيا وغير مكلفه فيما يتعلق بالحسابات -ت
 تقييم وايجاد حال دقيقا للمشكله  -ث

 

 

  املحاكــــــاه 

  قادمه ساعات لخمس البنوك ألحد االنتظار صف نظام محاكاه يمكن التالي الجدول 

 

 ؟          ؟                                    ؟
 

 يسمى العشوائيه األرقام لتوليد استخدامه يتم الذي األسلوب -1
 Wald Criterion -أ

 Regret Criterion -ب
 Monte Carlo -ت
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 Data Envelopment -ث

 

 :  يساوي  املنتظرين عدد متوسط -2
 3 -أ

 4 -ب
 0.6 -ت
 0 -ث

 

 

  يساوي  الوصول  معدل متوسط -3
 2.6 -أ

 3.2 -ب
 1 -ت
 1.5 -ث

 

  يساوي  الخدمه متوسط – 4

 2.9 -أ
 2.2 -ب
 3 -ت
 1 -ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5عدد الساعات = 

 3عدد المنتظرين = 

 3/5متوسط عدد المنتظرين =  

 5عدد الساعات = 

 13العمالء وصول = عدد 

 2.6=  13/5متوسط معدل الوصول= 

 5عدد الساعات = 

 11عدد العمالء الذين تمت خدمتهم = 

 2.2=  11/5متوسط معدل  الخدمه = 
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  يساوي (  2 االنتظار مده)  الثانيه للفئه املناظر املتجمع االحتمال – 5
 0.20 -أ

 0.50 -ب
 0.70 -ت
 25 -ث

 

 

  يساوي (  3 االنتظار مده)  االخيره للفئه املناظره العشوائيه األرقام نطاق – 6 

 21     70   -ب
 70        100 -ت
 1      70 -ث
 71       100 -ج
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  يساوي(  2 االنتظار مده)  الثانيه للفئه المناظر المتجمع االحتمال -35 

 0.20 -أ
 0.50 -ب
 0.80 -ت
 25 -ث

 

  يساوي(  3 االنتظار مده)  االخيره للفئه المناظره العشوائيه األرقام نطاق -36

 31     80   -ح
 80        100 -خ
 10         80     -د
  81           100 -ذ
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