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 :1تمرين
من المنتجات ين  ية باقتراح لنتاج نوع في إنتاج الجهزة الكهربائ صة  سسات المتخص  تقدم إحدى المؤ

A,Bنة هي : الماك من الماكنات  حة لثلثة أنواع  ية المتا قة التشغيل ستغلل الطا من خلل ا نة1 و ذلك   ،2، الماك
.3الماكنة

 ، في حين3 و ساعتان على الماكنة2 و ثلثة ساعات على الماكنة1، ستة ساعات على الماكنةAيحتاج المنتج 
 ،3، و ثلثة ساعات على الماكنة2، و خمسة ساعات على الماكنة1 أربعة ساعات على الماكنةBيحتاج المنتج

نت  ما بأن عدد ساعات التشغيل المتاحة أسبوعيا كا   ساعة70، و 2 ساعة للماكنة50، و 1 ساعة للماكنة60عل
  دج، و الربح المتوقع من بيع الوحدة80 بلغ A. و أن الربح المتوقع من بيع الوحدة الواحدة من المنتج 3للماكنة

 دج.95 بلغ Bالواحدة من المنتج 
.A,B صياغة نموذج البرمجة الخطية لنتاج المنتجين المطلوب:

 :2التمرين 
ية (العلف من العلف الغذائ ني إنتاج ثلثة أنواع  ، العلف2، العلف1ترغب شركة لنتاج العلف الحيوا

ين، ز اللياف). يحتاج العلف3 من مركبات (البروت يج  من مز كل نوع يتض ين و 20، 1)، و  كغ بروت  كغ50 
ين و 25، 2ألياف، العلف كغ بروت كغ ألياف، العلف40  ين و 30، 3  كغ بروت ما أن60  كغ ألياف. عل   

نت  كبين كا من المر يا  ين و 180الحتياجات الدن من البروت كغ  يف شراء650  من اللياف. و أن تكال كغ    
.3 دج للعلف120، و 2 دج للعلف150، 1 دج للعلف100المركبات الداخلة في كل علف كانت 

يف إنتاج العلفالمطلوب: ما يجعل تكال من العلف ب جة الخطية لنتاج النواع الثلثة  صياغة نموذج البرم   
أقل ما يمكن.

Exercice3: 
Une entreprise produit deux biens A et B dont le marché ne peut absorber respectivement que les 

quantités 7000 et 10000 par mois. Par ailleurs, la disponibilité en matière première pour l'entreprise est de 



68000 Kg par mois. Pour la production des deux biens, elle a besoin de 8 Kg de matière première pour 
une unité du bien A et 5 Kg pour une unité du bien B. Le profit unitaire est respectivement 3DA et 2DA. 
- Modeliser ce problème.

Exercice 4: 
Pour l'alimentation de bétail d'une exploitation de 1000 têtes, il  faut chaque jour les élements 

suivant (par animal): X=0.10, Y=0.14, Z=0.15, T=0.24. Ces éléments sont présentés dans les aliments A et 
B (par quintal) avec les compositions suivantes :

X Y Z T

A 10% 20% 30% 40%

B 35% 20% 15% 30%
A et B sont achetés à 500 DA le quintal pour A et 800 DA le quintal Pour B.
– Modéliser ce problème.

 :5تمرين 
صيل  من المحا ين  ين نوع منA,Bللفلح الختيار ب ول على اليراد العلى  في الحص غب   ، وير

المحصولين و ذلك لتعظيم ربحه لكن هناك قيود مفروضة عليه:
 هكتار.9 الحصة الموجهة للزراعة من ملكيته ل تتعدى –
 ساعة عمل. 4500 ل يستطيع هو و عائلته تقديم أكثر من –
.A هكتار من النوع 6,6 في الخير، تفرض قيود التجارة الخارجية عليه حصة دنيا بـ –

لدينا كذلك:
 ساعة عمل.0,9 هكتار و 0,0012 يتطلب A كغ من النتاج من النوع 1 –
 ساعة عمل.0,5 هكتار و 0,0015 يتطلب B كغ من النتاج من النوع 1 –

دج\كغ.60 بـB دج\كغ و المحصول 40 بـAفي نهاية الموسم نقدر بأن يباع المحصول 
- قم بصياغة هذه المسألة.


