
 
 الواجب الثانً و سئلة االختبار الفصلًشرح او حلادارة العملٌات 

  1السؤال 
 إذا توفرت لدٌك مصفوفة القرار التالٌة :

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

 حاالت الطلب المتوقع
53 ،%13% ، 02 % ،52% 

 الربح المتوقعصافً الحل : 
 إحتمال الحالة ( xمجموع ) ربح الحالة 

03 03 03 03 

03 023 023 023 023 
 (023 x 0 )  =023 هنا بما ان حاالت الطلب(

 0جمعت احتمال الحاالت وطلع  003المتوقع كلها 
 صحٌح (

03 033 003 003 003 

(033 x 00 ( + ) %00 x 00 = ) %00 (  من
 003بما ان حاالت الطلب المتوقع  00وٌن جبتها الـ

 + %00مكرره ثالث مرات جمعنا احتمال الحالة 
23% + 03% =00% ) 

03 03 003 233 233 
 (03 x 00( + ) %003 x 00) % 

 ( +233 x 03 = ) %149 

03 03 023 003 203 
(03 x 00 ( + ) %023 x 00 ( + ) %003 x 

23 (  + ) %203 x 03 = ) %001 
 %، على التوالً فإن القرار المناسب وفقا  52، % 02 ، %13%، 53وعلمت أن احتماالت الطلب المتوقعة هً 

 لمعٌار صافً القٌمة المتوقعة هو:
 وحدة 03انتاج  -أ 
 وحدة 23انتاج  -ب 
 وحدة 03انتاج  -ج 
 وحدة 03انتاج  -د 

 
 1السؤال  الحلطرٌقة 

  المتوقع الطلب حاالت من حالة بكل الخاصة االحتماالت بوضع نقوم* 
  : ٌلً كما استراتٌجٌة لكل المتوقع الربح بحساب نقوم* 

 إحتمال الحالة ( xمجموع ) ربح الحالة 
بالتالً نجد ان  ٌومٌا   وحدة 03وهو ناتج عن إستراتٌجٌة إنتاج  001ٌتضح أن أكبر صافً ربح متوقع هو 

 ٌومٌا   وحدات 03  هو إنتاج صافً القٌمة المتوقعةالقرار المناسب لمعٌار 
 

  0السؤال 
 إذا توفرت لدٌك مصفوفة القرار التالٌة :

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

 أكبر ربح) طرٌقة الحل (  حاالت الطلب المتوقع
 03 03 03 03 إستراتٌجٌة لكل ربح أكبر بتحدٌد نقوم

03 023 023 023 023 102 

03 033 003 003 003 003 

03 03 003 233 233 233 

03 03 023 003 203 042 

 فان القرار المناسب وفقا لمعٌار التفاؤل التام
 وحدات 03انتاج  -أ 
 وحدة 03انتاج  -ب 
 وحدة 02انتاج  -ج 
 وحدة 03انتاج  -د 
 



 
 0السؤال  الحلطرٌقة 

 ( 203) وهو  * نقوم بتحدٌد أكبر ربح لكل استراتٌجٌة
التً تحقق أكبر ربح من االرباح التً قمنا بإختٌارها فً عمود أكبر صافً  نقوم بإختٌار اإلستراتٌجٌةثم 

 ٌومٌا   وحدة 03بالتالً نجد ان القرار المناسب وفقا  لمعٌار التفاؤل التام هو انتاج  ( ٌسمى أكبر األكبر ربح )
 

  5السؤال 
 إذا توفرت لدٌك مصفوفة القرار التالٌة :

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

)هو مجموع  حاالت  متوسط الربح :طرٌقة الحل  المتوقع حاالت الطلب
 03 03 03 03 عدد حاالت الطلب المتوقع (÷ الطلب المتوقع 

03 023 023 023 023 
302  +302  +302  +302  =023 

0 

03 033 003 003 003 
303  +300  +300  +300  =000 

0 

03 03 003 233 233 
30  +300  +323  +323  =133 

0 

03 03 023 003 203 
30  +302  +300  +320  =003 

0 

 السبب كفاٌة عدمفان القرار المناسب وفقا لمعٌار 
 وحدة 03انتاج  -أ 
 وحدة 32انتاج  -ب 
 وحدة 03انتاج  -ج 
 وحدة 03انتاج  -د 
 

 5السؤال  الحلطرٌقة 
  : ٌلً كما استراتٌجٌة لكل الربح متوسط بحساب نقوم* 
 عدد حاالت الطلب المتوقع (÷ هو مجموع  حاالت الطلب المتوقع  )
 لاير 000وهو ربح  متوسط نقوم بإختٌار اإلستراتٌجٌة التً تحقق أكبرثم 

 ٌومٌا   وحدة 03هو انتاج  عدم كفاٌة السبببالتالً نجد ان القرار المناسب وفقا  لمعٌار 
 

  4السؤال 
 إذا توفرت لدٌك مصفوفة القرار التالٌة :

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

 الطلب المتوقعحاالت 
03% 

 اإلستراتٌجٌة نتٌجة) طرٌقة الحل ( 
معامل  × )أقل ربح + معامل التفاؤل (× أكبر ربح  )

 03 03 03 03 ( التشاؤم

03 023 023 023 023 (320×20 %) ( +023x 10%(  =201 

03 033 003 003 003 (003 x 20 ( + ) %033 x 10 = ) %000 

03 03 003 233 233 (233 × 20 %) + (03 × 10 % = )003 

03 03 023 003 203 (203× 20%) + (03× 10 % = )030 
 هو: معامل التفاؤللمعٌار  %، فإن القرار المناسب وفقا  03معامل التفاؤل الذي حدده متخذ القرار هو وعلمت أن 

 وحدات 03انتاج  -أ 
 وحدة 52انتاج  -ب 
 وحدة 03انتاج  -ج 
 وحدة 03انتاج  -د 

 %03الذي حدده متخذ القرار هو  التفاؤلمن المعطٌات معامل 
 



 
 4السؤال  الحلطرٌقة 

 % (10% ) ٌعنً معامل التشاؤم = 10= % 20 - 0معامل التفاؤل =   - 0نحسب معامل التشاؤم  =  *
 نقوم بحساب نتٌجة كل استراتٌجٌه كما ٌلً : *
 ( معامل التشاؤم × أقل ربح ) + معامل التفاؤل (× أكبر ربح  )
 نتٌجة أكبر تحقق التً اإلستراتٌجٌة بإختٌار نقوم *
 ٌومٌا   وحدة 03 إنتاج هو التفاؤل لمعامل وفقا   المناسب القرار أن نجد بالتالً *

 تشاؤم هو اصغر رقم ،تفاؤل هو أكبر رقم  مالحظة :
 

 إذا توفرت لدٌك مصفوفة القرار التالٌة ::  3 السؤال

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

 متوسط الربح) طرٌقة الحل (  حاالت الطلب المتوقع
عدد حاالت ÷ )هو مجموع  حاالت الطلب المتوقع 

 الطلب المتوقع (
03 03 03 03 

03 023 023 023 023 
302  +023  +023  +023  =023 

0 

03 033 003 003 003 
303  +003  +003  +003  =000 

0 

03 03 003 233 233 
30  +003  +233  +233  =133 

0 

03 03 023 003 203 
03  +023  +003  +203  =003 

0 

 السبب كفاٌة عدمفان القرار المناسب وفقا لمعٌار 
 وحدة 03
 وحدة 32
 دةحو 03
 وحدة 03
 

 3السؤال  الحلطرٌقة 
  : ٌلً كما استراتٌجٌة لكل الربح متوسط بحساب نقوم* 

 المتوقع (عدد حاالت الطلب ÷ )هو مجموع  حاالت الطلب المتوقع  متوسط الربح
 ( 133) ربح  متوسط نقوم بإختٌار اإلستراتٌجٌة التً تحقق أكبرثم * 
 ٌومٌا   وحدة 03هو انتاج  عدم كفاٌة السبببالتالً نجد ان القرار المناسب وفقا  لمعٌار * 
 

 إذا توفرت لدٌك مصفوفة القرار التالٌة ::  0السؤال 

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

 حاالت الطلب المتوقع
 ( ٌسمى أكبر األقل ) ربحأكبر 

03 03 03 03 

03 023 023 023 023 102 

03 033 003 003 003 033 

03 03 003 233 233 03 

03 03 023 003 203 03 
 فإن القرار المناسب وفقا  لمعٌار التشاؤم

 وحدات 03انتاج  -أ 
 وحدة 52انتاج  -ب 
 وحدة 03انتاج  -ج 
 وحدة 03انتاج  -د 

 



 
 0السؤال  الحلطرٌقة 

 نقوم باختٌار أقل ربح لكل استراتٌجٌة كالتالً :* 
 أكبر حاالت الطلب المتوقع أقل إستراتٌجٌات اإلنتاج

 األقل( أكبر ٌسمى ) ربح أقل عمود من ربح أكبر تحقق التً اإلستراتٌجٌة بإختٌار نقوم *
 03إنتاج  إستراتٌجٌات حالة طلب متوقع عند 023 هو التشاؤم لمعٌار وفقا   المناسب القرار أن نجد بالتالً *

 وحدة ٌومٌا  
 

 إذا توفرت لدٌك مصفوفة القرار التالٌة ::  7السؤال 

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

 حاالت الطلب المتوقع
 أكبر أسفمعٌار ( ) 

03 03 03 03 

03 
023- 023 

 = صفر
003- 023 
=03 

233-023 
=03 

203-023 
=023 

023 

03 
023-033 
=23 

003-003 
 = صفر

233-003  =
03 

203 - 003  =
03 

03 

03 
023-03 
=03 

003-003 
 =23 

233-233  =
 صفر

203 - 233  =
03 

42 

03 
023-03 
=03 

003-023 
 =03 

  233- 003 
 =23 

203 – 203  =
 صفر

03 

 فإن القرار المناسب وفقا  لمعٌار األسف هو

 وحدة 03

 وحدة 03

 وحدة 03

 وحدة 32

 
 7السؤال  الحلطرٌقة 

 023خذ اكبر ربح ونطرحه من ارباح الحاالت الباقٌة مثال أول عمود اكبر ربح هو أفً كل عمود ن* 
 ....والخ 23= 033-023صفر ,,,,   = 023-023نطرحه فً العمود االول 

,,, استراتٌجٌة  023فأكبر اسف هو  03نختار اكبر اسف من كل استراتٌجٌة  مثال استراتٌجٌة االنتاج ل* 
 03هو فأكبر اسف  03االنتاج ل

واقل اسف  03االستراتٌجٌه هً  نقوم بإختٌار االستراتٌجٌة التً تحقق اقل اسف من عمود اكبر اسف )* 
 ( 03هو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
إذا توفر لدٌك الجدول التالً والذي تم إعدادة من البٌانات الخاصة بالمبٌعات الفعلٌة إلحدى :  8 السؤال

 حجم الطلب باستخدام نموذج تحلٌل االنحدار البسٌط :الشركات من أحد المنتجات من أجل تقدٌر 

 س السنة
المبٌعات 
 )ص(

 2س س ص

2302 0 00 00 0 

2300 2 03 23 0 

2300 0 20 10 1 

2300 0 03 023 00 

2300 0 23 033 20 

 فإن قٌمة ) أ ( تساوي :
11 

  .ال ٌوجد خٌار صحٌح
1 
02 

 8السؤال  الحلطرٌقة 
 

 00 003 033 00 مجموع )مج(

  23=0÷033 0=0÷00 متوسط

 معامل التصحٌح
 مج ص × متوسط س

0×033=033 
 مج س × متوسط س

0×00=00 

المجموع  = التباٌن
 معامل التصحٌح -

  003-033=03 00-00=03 

 
 متوسط س ( xب  ) -أ = متوسط ص 

 عداد سنوات المبٌعات) ص ( مقسوم على مبٌعات = مجموع  متوسط ص
               =033 ÷  0  =23 

  2تباٌن س ÷ب = تباٌن س ص 
 

 معامل التصحٌح - س ص المجموعتباٌن س ص = 
                =003 - 033  =03 

 معامل التصحٌح - 2= المجموع س 2تباٌن س
             =00 - 00  =03 

  2تباٌن س ÷ب = تباٌن س ص 
     =03 ÷ 03  =0 

 على عداد سنوات المبٌعاتس = مجموع مبٌعات ) س ( مقسوم متوسط 
              =00 ÷ 0  =0 

 اذان
 متوسط س ( xب  ) -أ = متوسط ص 

 ( x 0 0)  - 23أ = 
 00=  1 - 23أ = 
 

 مالحظة :
 التباٌن + معامل التصحٌح + المتوسط الجدول جاٌبه الدكتور كامل اللً علٌنا بس نطلع المجموع +

 
 



 
التالً والذي تم إعدادة من البٌانات الخاصة بالمبٌعات الفعلٌة إلحدى إذا توفر لدٌك الجدول :  9 السؤال

 الشركات من أحد المنتجات من أجل تقدٌر حجم الطلب باستخدام نموذج تحلٌل االنحدار البسٌط :

 س السنة
المبٌعات 
 )ص(

 2س س ص

2302 0 00 00 0 

2300 2 03 23 0 

2300 0 20 10 1 

2300 0 03 023 00 

2300 0 23 033 20 

 : معامل التصحٌح لـ س صفإن 
522  
203  
033  

 ال ٌوجد خٌار صحٌح
 

 9السؤال  الحلطرٌقة 
 

 00 003 033 00 مجموع )مج(

  23=0÷033 0=0÷00 متوسط

 معامل التصحٌح
 مج ص × متوسط س

0×033=033 
 مج س × متوسط س

0×00=00 

 -المجموع  = التباٌن
 معامل التصحٌح

  003-033=03 00-00=03 

 033معامل التصحٌح لـ س ص هو 
 

إذا توفر لدٌك الجدول التالً والذي تم إعدادة من البٌانات الخاصة بالمبٌعات الفعلٌة إلحدى :  12 السؤال
 الشركات من أحد المنتجات من أجل تقدٌر حجم الطلب باستخدام نموذج تحلٌل االنحدار البسٌط :

 س السنة
المبٌعات 
 )ص(

 2س س ص

2302 0 00 00 0 

2300 2 03 23 0 

2300 0 20 10 1 

2300 0 03 023 00 

2300 0 23 033 20 

 ٌساوي : التباٌن لـ س صفإن 
00 

 ال ٌوجد خٌار صحٌح
52 
20 
 
 
 
 
 



 
 12السؤال  الحلطرٌقة 

 

 00 003 033 00 مجموع )مج(

  23=0÷033 0=0÷00 متوسط

 مج ص×متوسط س معامل التصحٌح
0×033=033 

 مج س×متوسط س
0×00=00 

المجموع  = التباٌن
 معامل التصحٌح -

  003-033=03 00-00=03 

 03اذا قٌمة التباٌن لـ س ص هو 
 
إذا توفر لدٌك الجدول التالً والذي تم إعدادة من البٌانات الخاصة بالمبٌعات الفعلٌة إلحدى :  11 سؤالال

 باستخدام نموذج تحلٌل االنحدار البسٌط :الشركات من أحد المنتجات من أجل تقدٌر حجم الطلب 

 س السنة
المبٌعات 
 )ص(

 2س س ص

2302 0 00 00 0 

2300 2 03 23 0 

2300 0 20 10 1 

2300 0 03 023 00 

2300 0 23 033 20 

 ٌساوي : 2301فإن حجم الطلب المتوقع لعام 
 ال ٌوجد خٌار صحٌح

 وحدة 00
 وحدة 09
 وحدة 00
 

 11السؤال  الحلطرٌقة 
 

 00 003 033 00 مجموع )مج(

  23=0÷033 0=0÷00 متوسط

 مج ص × متوسط س معامل التصحٌح
0 × 033 = 033 

 مج س × متوسط س
0 × 00 = 00 

المجموع  = التباٌن
 معامل التصحٌح -

  003 - 033 = 03 00 - 00 = 03 

 
 ص = أ + ب س 

   00= ( أ ) اذا  00 = (0×0) -23=  متوسط س( × )ب -متوسط ص  أ =
  2تباٌن س ÷ب = تباٌن س ص 

     =03 ÷ 03  =0 
   0نعوض فً المعادلة عن قٌمة س =  وبالتالً 0=  2301س لـ حساب تسلسل السنوات فإن قٌمة 

 ص = أ + ب س 
 وحدة 21( =  0×  0 + )00=  ص 
 
 
 



 
من البٌانات الخاصة بالمبٌعات الفعلٌة إلحدى  إذا توفر لدٌك الجدول التالً والذي تم إعدادة:  10 السؤال

 الشركات من أحد المنتجات من أجل تقدٌر حجم الطلب باستخدام نموذج تحلٌل االنحدار البسٌط :

 س السنة
المبٌعات 
 )ص(

 2س س ص

2302 0 00 00 0 

2300 2 03 23 0 

2300 0 20 10 1 

2300 0 03 023 00 

2300 0 23 033 20 

 ( تساوي :فإن قٌمة ) ب 
 ال ٌوجد خٌار صحٌح

0 
1 
5 
 

 01السؤال  الحلطرٌقة 
 

 00 003 033 00 مجموع )مج(

  23=0÷033 0=0÷00  متوسط

 مج ص × متوسط س معامل التصحٌح
0×033=033 

 مج س × متوسط س
0×00=00 

المجموع  = التباٌن
 معامل التصحٌح -

  003-033=03 00-00=03 

 
  2تباٌن س ÷ب = تباٌن س ص 

     =03 ÷ 03  =0 
 

إذا توفر لدٌك الجدول التالً والذي تم إعدادة من البٌانات الخاصة بالمبٌعات الفعلٌة إلحدى :  15 السؤال
 الشركات من أحد المنتجات من أجل تقدٌر حجم الطلب باستخدام نموذج تحلٌل االنحدار البسٌط :

 س السنة
المبٌعات 
 )ص(

 2س س ص

2302 0 00 00 0 

2300 2 03 23 0 

2300 0 20 10 1 

2300 0 03 023 00 

2300 0 23 033 20 

 ٌساوي : 2300فإن حجم الطلب المتوقع لعام 
 وحدة 00
 وحدة 20

 ال ٌوجد خٌار صحٌح
 وحدة 20
 
 
 



 
 15السؤال  الحلطرٌقة 

 

 00 003 033 00 مجموع )مج(

  23=0÷033 0=0÷00 متوسط

 مج ص × متوسط س معامل التصحٌح
0 × 033 = 033 

 مج س × متوسط س
0 × 00 = 00 

المجموع  = التباٌن
 معامل التصحٌح -

  003 - 033 = 03 00 - 00 = 03 

 
 ص = أ + ب س 

   00= ( أ ) اذا  00 = (0×0) -23=  متوسط س( × )ب -متوسط ص  أ =
  2تباٌن س ÷ب = تباٌن س ص 

     =03 ÷ 03  =0 
   1نعوض فً المعادلة عن قٌمة س =  وبالتالً 1=  2300س لـ حساب تسلسل السنوات فإن قٌمة 

 ص = أ + ب س 
 وحدة 02( =  1×  0 + )00=  ص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 التالٌة مصفوفة األسفإذا توفرت لدٌك :  14 السؤال

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

 حاالت الطلب المتوقع

03 00 03 00 

03     

00     

03     

00     

لاير ، فإن  0لاير وخسارة الوحد التً تباع كنفاٌة ) خرد (  0 وعلمت ان ربح الوحدة المباعة فً نفس الٌوم
 قٌمة األسف فً الخلٌة المظللة باللون االحمر تساوي :

٥٢ 
٥٢ 
٥٢ 

 ال يوجد خيار صحيح
 

 14السؤال  حلشرح طرٌقة 
 

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

 حاالت الطلب المتوقع

03 00 03 00 

 = صفر 03 - 03 03
00 - 03  =0 
0 x 0  =20 

03 - 03  =03 
03 x 0  =03 

00 - 03  =00 
00 x 0  =10 

00 
00 - 03  =0 
0 x 0  =00 

 = صفر 00 - 00
ٌعنً ما عندي خسارة 

 هو ربح الوحدة ( 0) 

03 - 00  =0 
0 x 0  =20 

00 - 00  =03 
0 x 03  =03 

03 
03 - 03  =03 
03 x 0  =03 

03 - 00  =0 
0 x 0  =00 

 

 = صفر 03 - 03
ٌعنً ما عندي خسارة 

 هو ربح الوحدة ( 0) 

00 - 03  =0 
0 x 0  =20 

00 
00 - 03  =00 
00 x 0  =00 

 

00 - 00  =03 
03 x 0  =03 

 

00 - 03  =0 
0 x 0  =00 

 

 = صفر 00 - 00
ٌعنً ما عندي خسارة 

 هو ربح الوحدة ( 0) 

       ال يوجد خيار صحيح                                           

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 التالٌة مصفوفة القرارإذا توفرت لدٌك :  13 السؤال

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

 حاالت الطلب المتوقع

03 00 03 00 

03     

00     

03     

00     

لاير ، فإن  0لاير وخسارة الوحد التً تباع كنفاٌة ) خرد (  0 وعلمت ان ربح الوحدة المباعة فً نفس الٌوم
 قٌمة األرباح أو الخسائر فً الخلٌة المظلله باللون االحمر تساوي:

225 
145 
185 

 المعطٌات :
 لاير 0 ربح الوحدة المباعة فً نفس الٌومقٌمة  -0
 لاير 0قٌمة خسارة الوحد التً ) لم تباع فً نفس الٌوم ( تباع كنفاٌة ) خرد (  -2
 

 13السؤال  حلشرح طرٌقة 
 .الناتج على سبٌل المثال ) أ ( ً( ونسم 0)  نضرب عدد وحدات الطلب المتوقعة فً ربح الوحده -0
 لاير 0قٌمة خسارة ) خرد ( والناتج نضربه فً  نطرح عدد وحدات الطلب من عدد وحدات االنتاج -2

 ونسم الناتج على سبٌل المثال ) ب (.
 .قٌمة األرباح أو الخسائر فً الخلٌةنطرح ) ب ( من  ) أ ( و الناتج هو  -0
 

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

 حاالت الطلب المتوقع

03 00 03 00 

03 

03 x 0  =132 
 = صفر 03 - 03

ٌعنً ما عندي خسارة 
 هو ربح الوحدة ( 0) 

03 x 0  =132 
 

03 x 0  =132 
 

03 x 0  =132 
 

00 

03 x 0  =003 
00 - 03  =0 
0 x 0  =00 

003 - 00  =153 

00 x 0  =173 
 = صفر 00 - 00

ٌعنً ما عندي خسارة 
 هو ربح الوحدة ( 0) 

00 x 0  =173 00 x 0  =173 
 

03 

03 x 0  =003 
03 - 03  =03 
03 x 0  =03 
003- 03  =102 

00 x 0  =010 
03 - 00  =0 
0 x 0  =00 

010 - 00  =102 

03 x 0  =022 
 صفر = 03 - 03

ٌعنً ما عندي خسارة 
 هو ربح الوحدة ( 0) 

03 x 0  =022 
 

00 

03 x 0  =003 
00 - 03  =00 
00 x 0  =00 
003- 00  =123 

00 x 0  =220 
00 - 00  =03 
03 x 0  =03 
010 - 03  =143 

03 x 0  =233 
00 - 03  =0 
0 x 0  =00 

233 - 00  =183 

00 x 0  =003 
 = صفر 00 - 00

عندي خسارة ٌعنً ما 
 هو ربح الوحدة ( 0) 

 



 
 مع الشرح الواجب الثانًحل  ادارة العملٌات

 
 إذا توفرت لدٌك مصفوفة القرار التالٌة ::  1السؤال 

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

 حاالت الطلب المتوقع
 أكبر ربح

03 00 23 20 

03 03 03 03 03 03 

00 23 00 00 00 00 

23 03 00 03 03 03 

 73 10 03 20 صفر 20

 فان القرار المناسب وفقا لمعٌار التفاؤل التام
 وحدات 03انتاج  -أ 
 وحدة 03انتاج  -ب 
 وحدة 00انتاج  -ج 
 وحدة 23انتاج  -د 
 

 1السؤال  الحلطرٌقة 
 :  نقوم باختٌار االستراتٌجٌة التً تحقق اكبر ربح كما ٌلً -

 * نقوم بتحدٌد أكبر ربح لكل استراتٌجٌة
اإلستراتٌجٌة التً تحقق أكبر ربح من االرباح التً قمنا بإختٌارها فً عمود أكبر صافً نقوم بإختٌار ثم 

 وحدة 20بالتالً نجد ان القرار المناسب وفقا  لمعٌار التفاؤل التام هو انتاج  ( ٌسمى أكبر األكبر ربح )
 

 إذا توفرت لدٌك مصفوفة القرار التالٌة ::  0السؤال 

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

 الطلب المتوقع حاالت
 الربح متوسط

03 00 23 20 

03 03 03 03 03 
03  +03  +03  +03  =03 

0 

00 23 00 00 00 
23  +00  +00 +00  =00,10 

0 

23 03 00 03 03 
03  +00  +03  +03  =41,03 

0 

 10 03 20 صفر 20
 01,0 = 10+  03+  20صفر + 

0 

 السبب كفاٌة عدمفان القرار المناسب وفقا لمعٌار 
 وحدات 03انتاج  -أ 
 وحدة 00انتاج  -ب 
 وحدة 02انتاج  -ج 
                                                                                    وحدة 20انتاج  -د 

 
 الحلطرٌقة 

  : ٌلً كما استراتٌجٌة لكل الربح متوسط بحساب نقوم* 
 ربح  متوسط نقوم بإختٌار اإلستراتٌجٌة التً تحقق أكبرثم 

 وحدة 23هو انتاج  عدم كفاٌة السبببالتالً نجد ان القرار المناسب وفقا  لمعٌار 
 
 



 
 إذا توفرت لدٌك مصفوفة القرار التالٌة ::  5السؤال 

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

 حاالت الطلب المتوقع
 أكبر ربح

03 00 23 20 

03 03 03 03 03 52 

00 23 00 00 00 23 

23 03 00 03 03 03 

 صفر 10 03 20 صفر 20
 فإن القرار المناسب وفقا  لمعٌار التشاؤم

 وحدات 12انتاج  -أ 
 وحدة 20انتاج  -ب 
 وحدة 00انتاج  -ج 
 وحدة 23انتاج  -د 

 
 الحلطرٌقة 

 * نقوم باختٌار أقل ربح لكل استراتٌجٌة كالتالً :
نجد ان القرار المناسب لمعٌار  ( بالتالً ٌسمى أكبر األقل نقوم بإختٌار اإلستراتٌجٌة التً تحقق أكبر ربح )

 وحدات 03  التشاؤم هو إنتاج
 

 إذا توفرت لدٌك مصفوفة القرار التالٌة ::  4السؤال 

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

 حاالت الطلب المتوقع
 أكبر أسف

03 00 23 20 

03 
03 – 03 

 = صفر
00 – 03 
=03 

03 – 03 
 =03 

10 – 03 
 =00 

00 

00 
03 – 23 
=03 

00 – 00 
 = صفر

03 – 00 
 =00 

10 – 00 
 =03 

03 

23 
03 – 03 
 =23 

00 – 00 
 =03 

03 – 03 
 = صفر

10 – 03 
 =00 

02 

20 
صفر  – 03

 =03 
00 – 20 
 =23 

03 – 03 
 =03 

10 – 10 
 = صفر

03 

 فإن القرار المناسب وفقا  لمعٌار األسف هو

 وحدات 03انتاج  -أ 
 وحدة 20انتاج  -ب 
 وحدة 00انتاج  -ج 
 وحدة 02انتاج  -د 

 
 الحلطرٌقة 

 : ٌلً كما األسف مصفوفة بإعداد نقوم* 
 :الحالة أرباح جمٌع من حالة لكل ربح أكبر بطرح نقوم -
 : استراتٌجٌة لكل أسف أكبر باختٌار نقوم -

بالتالً نجد ان القرار المناسب لمعٌار و أقل أسف من عمود أكبر أسفنقوم بإختٌار اإلستراتٌجٌة التً تحقق 
 وحدات 03  إنتاج التشاؤم هو

 
 
 
 



 
 إذا توفرت لدٌك مصفوفة القرار التالٌة ::  3السؤال 

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

 حاالت الطلب المتوقع
42 ،%02% ، 13 % ،03% 

 صافً الربح المتوقعطرٌقة الحل : 
 إحتمال الحالة ( xمجموع ) ربح الحالة 

03 00 23 20 

03 03 03 03 03  (03 x 0 )  =03 

00 23 00 00 00 (23 x 03 ( + ) %00 x 03 = ) %00 

23 03 00 03 03 
 (03 x 03( + ) %00 x 23) % 

 ( +03 x 03 = ) %53 

 10 03 20 صفر 20
 % (x 03( + ) %20 x 23( + )%03 x 00) صفر 

 ( +10 x 20 = ) %00,20 
 فإن القرار المناسب وفقا  %، على التوالً 03، % 13 ، %02%، 42وعلمت أن احتماالت الطلب المتوقعة هً 

 لمعٌار صافً القٌمة المتوقعة هو:

  صحٌح خٌار ٌوجد ال -أ 
 وحدة 20انتاج  -ب 
 وحدة 02انتاج  -ج 
 وحدة 03انتاج  -د 

 
 الحلطرٌقة 

  المتوقع الطلب حاالت من حالة بكل الخاصة االحتماالت بوضع نقوم* 
  : ٌلً كما استراتٌجٌة لكل المتوقع الربح بحساب نقوم* 

بالتالً نجد ان القرار  وحدة 23وهو ناتج عن إستراتٌجٌة إنتاج  00ٌتضح أن أكبر صافً ربح متوقع هو 
  وحدات 23  هو إنتاج صافً القٌمة المتوقعةالمناسب لمعٌار 

 
 إذا توفرت لدٌك مصفوفة القرار التالٌة ::  0السؤال 

 إستراتٌجٌات
 اإلنتاج

 حاالت الطلب المتوقع
 أكبر ربح

03 00 23 20 

03 03 03 03 03  (03 x 00( + ) %03 x 00 = ) %03 

00 23 00 00 00  (23 x 00 ( + ) %00 x 00 = ) %00,10 

23 03 00 03 03  (03 x 00 ( + ) %03 x 00 = ) %01,0 

 %41,03 ( = x 00 ( + ) %10 x 00) صفر  10 03 20 صفر 20

 هو ار المناسب لمعٌار معامل التفاؤل% فان القر43وعلمت ان معامل التفاؤل الذي حدده متخذ القرار هو 
 وحدات 03انتاج  -أ 
 وحدة 00انتاج  -ب 
 وحدة 23انتاج  -ج 
 وحدة 03انتاج  -د 

 
 الحلطرٌقة 

 % 00% =  00 - 0=    التفاؤل معامل  - 0=   التشاؤم معامل نحسب* 
  : ٌلً كما استراتٌجٌة كل بحساب نقوم

 نتٌجة نقوم بإختٌار اإلستراتٌجٌة التً تحقق أكبر
 وحدة 20بالتالً نجد ان القرار المناسب وفقا  لمعٌار التفاؤل التام هو انتاج 

 
 بتعاون مع اختكم / بنت ابوها اخوكم / البرهًشرح 

 اسأل هللا ان ٌوفقنا واٌاكم وٌكتب لنا النجاح


