
 يف البداوه امتـى وؽون احملتوى عـدك ملا تؼرأون الشرح

 عؾشان وؽون الػفم افضل وادرع

 

  اجلدول الؾي عـدنا

 

 بطروؼه الشؿال الغربي اجياد حل اولي

 الشؿال الغربي وعين اعؾى اجلدول ووساره

 

 الدمام+اول مـطؼه عـدنا باجلدول هي اخلانه االحساء 

 20 عـدنا االحساء تـتج

 13 الدمام حمتاجه

 13 يف اخلانه وهي ناخذ الؼقؿه االقل ونضعه

 7=35-42ونطرح راح وؽون ققؿه االحساء 

 والدمام

 صػر=13-13

  صػر مبا ان الدمام

  اذن نستبعد عؿودها

 

 

 بعد ادتبعاد عؿود الدمام ونـتؼل نبحث عن اعؾى وسار اجلدول اي الشؿال الغربي

 االحساء+لرواض وراح وطؾع عـدنا اعؾى وساره هو ا

 وبـػس الؽقػقه حنل

  الؼقؿه الؾي تبؼت لـا بعد الطرح <<<<7= االحساء

  22 الرواض

 

 7 ناخذ اصغر الؼقؿتني الؾي هي



  يف اخلانه ونضع هذه الؼقؿه االصغر

 ونطرح راح وؽون اجلواب

 0= االحساء

 15= الرواض

 نستبعد دطرها 0 مبا ان االحساء صارت

 ونبدأ ندور مره ثانقه ع الشؿالي الغربي يف اجلدول الؾي عـدنا

  بعد ادتبعاد السطر

 

 

……………………………………………………………………………. 

 

 فً الخطوه التالٌه نحدد اذا كان الحل االولً قاعدي ام ال

 

طبعا مثل ماهو مكتوب بالقاعده الحل ٌكون قاعدي ٌكون اذا كانت الخانات المملؤه بالجدول 

  ٌساوي

m+n-1 

 ومعنى الرموز

m= 3 اللً بالجدول وتساوي <<<< عدد االسطر 

n= 3 اللً بالجدول وتساوي<<<<عدد االعمده 

 

 نطبق القاعده

3+3_1= 5 

 

ٌعنً اللً كتبنا فٌها االرقام اللً باول  <<<< لو تالحظٌن ان الخانات المملوؤه بالجدول

 خطوه بالحل الشمال الغربً

 5 تساوي

 

 

 الحل االولً قاعدي اذن



 

 عن طرٌق حل المعادله حقتها قتصاد القٌم للخاناتبعد كتابه ا

  ومثل ماتعرفٌن ٌكون الحل غٌر امثل اذا كانت توجد قٌمه موجبه او اكثر فً

 قٌم اقتصاد الخانات

 

  فً المثال اللً عندنا لدٌنا قٌمه واحد موجبه

 ااذا عندنا اكثر من قٌمه موجبه نختار القٌمه االكبر ونبتدي الحل منه >>>>>مالحظه

 

  دلتا فً خانة القٌمه الموجبه نحسن الحل بوضع

 باالرقام اللً عندنا لما حلٌنا الحل االولً مرورا ودلتا فً الخانه التالٌه مباشره ونكمل مسار

 ونغلق المسار حتى نوصل للقٌمه الموجبه اللً عندنا

 

 ؟؟احنا فً اول الخانه الموجبه احنا اضفنا دلتا صح ****

  وهكذا لنهاٌه المسار + نضٌف دلتا واللً بعدها دلتا -اذن الخانه اللً بعدها فً المسار نطرح 

 مره جمع ومره طرح

 

  االن نعوض قٌمة دلتا اللً فً الخانات

 كٌف؟؟

  اصغر رقم سالب وهو دلتا نبحث فً الخانات اللً وضعنا فٌها

  51عندنا الرقم 

  51= اذن دلتا 

 فً هذه الخانه مباشره 15 فً خانه االقتصاد الموجب موجود فقط دلتا ٌعنً نضع

 

 الخانه اللً تلٌها فً المسار نعوض بدلتا

 هذه القٌمه الجدٌده للخانه <<< 10=51-51ونحل 

 

 اٌضا هذه القٌمه الجدٌده للخانه <<<< 30 =51+51واللً بعدها اٌضا نعوض ونحل 

 التوجد قٌمه نضعها ا <<<صفر=51-51واللً بعدها 

 

  صارت عندنا قٌم جدٌده للخانات ونحل االن من اول وجدٌد بنفس الخطوات السابقه

 

 نطبق القاعده لمعرفه اذا كان الحل االولً قاعدي \1

 ً لالسطر واالعمده بتطبٌق قاعدتهاسكتابه الرقم القٌا \2

 كتابه اقتصاد الخانات بتطبٌق قاعدتها اٌضا\3

 الخ الحل.......

 



 في جميع الحلول للمشاريع**

 الدائره الزم اول شي نبتدي الحل بمرحله واحده اللي هي

من انطالقا من هذه الدائره اللي مكتوبه  هي االسهم وبعدين نسوي العمليات اللي

  بالجدول

 

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

 

 D.E.F يسبقها العمليات k عندنا بالجدول عمليه 31في المحاضره **

 F.E تسبقها العمليتان K ولو بتشوفين الرسم بتشوفين ان

 K ماتسبق العمليه D باقي

 

 Kونوصلها ب D فأحنا راح نسوي عمليه خياليه منطلقه من

 وهو عباره عن سهم متقطع

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


