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  ۹از  ٢صفحه 

  2010-2011اد يمپيل- A ياضيمسابقه ر يدور مقدمات مسائل ينما راه
 .نهايي تشکيل شده است مساله سهمقدماتي و  هلاسم دواز  اديمپيل- Aل اين آزمون ئسام

  :مسائل يكار رو يعمومي برا هاي توصيه
  بدانيدكه بايد انجام دهيد را همه كارهايي  تا كل متن را بخوانيدابتدا. 
  تا ؛، همواره نگاهي به وقت داشته باشيدبعد از آن مسائلمقدماتي و  بخشدر طي كار روي 

 .باقي بماندبراي شما مرحله نهايي زمان كافي  مسائلبراي 
 نماييد بحثهرگاه نياز شد با يكديگر  ر گروه تقسيم كنيد ودرا كارها  ،در صورت امكان. 
 مسائل مرحله نهايي، در مورد نتايج  مسائلايد، قبل از شروع به كار روي  در صورتي كه كارهاي خود را تقسيم كرده

 .وگو كنيد مقدماتي با هم گفت
  د وضع يده يكه انجام م يپژوهش يبرا يارك يزير يك برنامه ابتدا مهم است كه شما ،مرحله نهايي اولمساله دو براي

 .ديل دهيد تحويرا با ييزهايكرده است كه چه چ حيتصر مسالههر . ديكن
  مسائلنتايج . باشد) 5و  4، 3( يينهامسائل به همراه پاسخ مشروح بايد ن) 2و  1( يمقدمات مسائلپاسخ به 

 .كنيد وست ارائهيپمقدماتي را به شكل 
  :بايد ارايه دهيدآنچه 
   يينها مسائلپاسخ مشروح خود به. 
  2و  1 مسائل( مقدماتي مسائلنتايج : به عنوان پيوست(. 

ها بايد قابل خواندن باشد؛  هاي شما در اختيار مصححين قرار گيرد و واضح است که اين کپي هاي کپي پاسخ ممکن است نسخه

در صورت نياز از . ها استفاده نکنيد مداد در کشيدن شکلبنابراين خوانا بنويسيد، از خودکار مشکي استفاده کنيد و هرگز از 

ها را نيز تحويل دهيد، البته توجه کنيد که مطالب نوشته شده در  نويس بايست پيش در پايان مي. (نويس استفاده کنيد هاي پيش برگه

  )گيرند نويس در ارزيابي مورد توجه قرار نمي پيش

  :توجه مصححين استبراي ارزيابي پاسخ شما، موارد زير مورد 
 نهاييمسائل  ها به ها، و نيز شفاف بودن پاسخ خوانا بودن و قابل فهم بودن استدالل، 
 ل كاري كه تحويل داده شده،كامل بودن ك 

 كارگيري رياضيات به، 
 گرايي ممكن است نقش مهمي در اين بخش داشته باشد واقع(ها  نهيها و نحوه توجيه شما براي انتخاب گز استدالل(، 
 ارائه شده يها سطح پاسخ، 
 ها و غيره ظاهر و نحوه ارائه، خوانا بودن، ساختار، شيوه استفاده از پيوست: ارائه. 

 !لذت ببريد و موفق باشيد
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  ۹از  ٣صفحه 

  تر نه كميبا هز ،شتريب اركينگپ 
در . پردازند نمييعني همه افراد هزينه روزانه يکساني : کند استفاده مي يمختلف يها براي پارکينگش از نرخفل يفرودگاه ش

ليمپياد -A آزموندر اين . دهد کنيد که اين موضوع را نشان ميمونه از تبليغات آن را مشاهده يک ن توانيد يمشکل زير 

 را )ک فرودگاهيمثال در  يبرا(دستگاه خودرو  ۵۰۰گونه درآمد يک پارکينگ با ظرفيت  کنيد که چه بررسي مي

  .حداکثر نماييد
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  مقدمه 
  :ر باشديتواند مانند روش ز يخودرو م ۵۰۰ت يبا ظرف ينگيپارک آسان تيريمد يه براک راي

هر شود و  يخودرو در هر روز وارد م يد چه تعدادينيبببنشينيد ورو، و ي ۱۰مثال  يد، براين کنييک نرخ ثابت روزانه تعي

پارک ندارند، اگرچه  يبرا يارد شانسو تازه يل شود، خودروهاينگ تکميت پارکيظرف يوقت. ندمان يبه چه مدت مکدام 

  .ورو در روز بپردازندي ۱۰ش از يها حاضر باشند ب ممکن است آن

اضافه   به. ماند يم ينگ خالياز پارک ياديت زيخواهد بود که ظرف ييروزها. ستين اديزدرآمد  يبرا يا نهين روش بهيا

الت يکنند تا به تعط پارکنگ يخود را در پارک يدرومدت خو يطوالن يخواهند برا يکه م يکسان ين نرخ برايکه ا نيا

تر  شيها ب تر باشد، آن نييح است که گفته شود هر چه نرخ پايصح ين اشخاصيچن يبرا. اد باشديبروند ممکن است ز

دهند به شرطي که  تر نمي به نرخ بيشچنداني  تاهميشان  از طرف ديگر افرادي هستند که به دليل شغل .خواهند آمد

مايوس کنند و  توقف ميمعدود معموالً فقط چند روز  ياين مشتريان تجار. ن باشند که جاي پارک خواهند داشتمطمئ

همه ظرفيت پارکينگ را با نرخ قبالً  کردن اين مشتريان که حاضر به پرداخت پول بيشتر هستند فقط به اين دليل که

  .آور است يم شرما تر فروخته پايين

  :به طور خالصه

تعدادي محل پارک با هزينه پارکينگ باالتر براي مشترياني رزرو کنيد که مطمئن هستيد خواهند آمد بايستي  -

 )ها مالک نيست و قيمت براي آن(اگر فقط بدانند جاي پارک خواهند داشت 

در  ،توانند از قبل محل پارک را رزرو کنند و ميروند  يالت ميکه به تعط يکسان يبرا يتر مت کميق ديبتوان ديبا -

  .نظر بگيريد

ليمپياد -A آزمون در اين. براي هر روز تعيين کنيد دوباره توانيد اين را هاي کافي داشته باشيد، مي به شرطي که داده

  .پر کنيد ها نرخر ييتغطور به بهترين وجه يک پارکينگ را با  کنيد که چه بررسي مي

  هفته اول: بخش اول
  :ميکن يمنگ خود فرض يپارک يبرا يما دو نوع مشتر

 کنند يتوقف م يپردازند و مدت کوتاه يکه نرخ باال را م يتجار مشتريان. 

  کنند يتوقف م ياند و مدت طوالن جذب شده) فيتخف(تر  نييل نرخ پايگر که به دل گردشمشتريان. 

 يک هفته معمولي ين نمودار برايا. دينير را ببي، نمودار زکند يمشخص م قيتحقرا  يمشترهر دو نوع روزانه ورود  يالگو

هستند که به طور متوسط  يتجار يمشتر ٥٠٠ يا ن هفتهيک چنيبه طور متوسط در . الت استيام تعطيو خارج از ا

 يخود را برا يگر که به طور متوسط خودرو گردش ٢٠٠دهند، و  ينگ قرار ميروز در پارک ٢خود را به مدت  يخودرو

  :ميريگ يرا در نظر م يات بعديفرضجا  نيا. دهند ينگ قرار ميچهار روز در پارک

 دهد ين کار را صبح انجام ميدهد، ا ينگ قرار ميخود را در پارک يهر کس خودرو. 
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 دهد ين کار را عصر انجام ميکند، ا ينگ خارج ميخود را از پارک يهر کس خودرو. 

  ١ نمودار

  

  

  .شوند گر که در يک روز هفته وارد مي درصد مشتريان گردش

  )در هفته؛ خودروها به طور متوسط چهار روز در پارکينگ هستند گر گردش مشتري ۲۰۰(

  

  .شوند که در يک روز هفته وارد مي يتجاردرصد مشتريان 

  )در هفته؛ خودروها به طور متوسط دو روز در پارکينگ هستند يتجارمشتري  ۵۰۰(

شنبه وارد پارکينگ  روز پنج يتجارمشتريان  % ۱۵توانيد از اين نمودار ببينيد اين است که  يکي از چيزهايي که مي

  .کنند شب از پارکينگ خارج مي شوند و خودروي خود را جمعه مي

  1 يمقدمات مساله
  .ميکن يشروع م ينگ خاليشنبه با پارک کياز صبح روز 

 طور؟ ب چهش نگ باشد؟ شنبهيدر پارک بعدازظهر روز چهارشنبه يتجار يها يمشترن از يدر کل چند ماش ميانتظار دار

  2 يمقدمات مساله
اند  که روز جمعه آمده يگران گردش يمثال خودرو يبرا. نباشد يشنبه هفته بعد خال کينگ صبح يد که پارکرو يم انتظار

  يان در هر دوشنبه مساويشود و تعداد مشتر يدار ميت پايروز، وضع يمشخص بعد از گذشت تعداد. نگ هستيدر پارک

  ....شنبه، و  طور در هر سه نيخواهد بود، هم

ورو در روز باشد، درآمد مورد ي ٦گر  گردش يمشتر يروز، و برا درورو ي ١٠ يتجار يهر مشتر ينگ براياگر نرخ پارک

  .ديمحاسبه کن) شد گفتهدار که در باال يت پايوضع يبرا(نگ را يپارک يانتظار هفتگ

 .يشما به هر دو سؤال مقدماتوست شامل پاسخ مشروح يك پي: ديل دهيد تحويچه با آن
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  التيام تعطيگران در طول ا گردش ينرخ روزانه برا: بخش دوم
. نفر در هفته است ٥٠٠ يتجار تعداد مشتريان ،روزدر ورو ي ١٠و نرخ  يم که بر اساس نمودار قبليکن يچنان فرض م ما هم

  .ل شوديگر تکم ان گردشيند توسط مشترتوا يجاها م يمابق. ان رزرو شده استين مشتريا ينگ براياز پارک يبخش

محل  يم که تقاضا برايل هستند، انتظار داريکه مدارس تعط ييها هفته. ميگر در هفته دار گردش ٢٠٠م يفرض کرد تر قبل

  .دارد ينگ بستگيگر به نرخ پارک ان گردشيتعداد مشتر. تا در هفته محدود نشود ٢٠٠گر به  افراد گردش يپارک از سو

؟ اگر خواهند بودنگ يپارک يبرا چه نرخيبه پرداخت  يها راض ند و آنيايب گر گردش يچه تعداد مشترريم انتظار دا

خود را به  يک خودرويها به طور اتومات تر آن شيش از اندازه گران است، بينگ بيگران فکر کنند که نرخ پارک گردش

اين  .کنند يا از قطار استفاده ميا به فرودگاه برساند، ها ر خواهند خواست که آن يها از کس آن. فرودگاه نخواهند آورد

ن مشاهده ين تمريه اياول اتغات را در صفحيک نمونه از تبلي: شوند يارزان وسوسه م يها گر با نرخ ان گردشيمشتر

  .ديکرد

ک نرخ يبا  التيتوان در طول فصل تعط يک هفته که ميگر در  ان گردشيتعداد مشترانجام شده است درباره  يا مطالعه

  :منجر شده است ذيلن مطالعه به نمودار يا  .انتظار داشت صمشخ

  ٢نمودار 
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 پس...  ست،ين يخوب دهيا التيتعط يبرا وروي ١خودرو است، نرخ  ٥٠٠که  نگيپارک تيبا توجه به ظرف ،کهاست واضح 

اگر  دممکن بودر ضمن،  د؟يهد يم رييآن را تغ اي؟ مياول داشت نيکه در دو تمر ييوروي ٦ ست؟اخوب  يچه نرخ

 ايو  ، ديابيدست  يتر شيمورد انتظار ب يبه درآمد هفتگ ديستتوان يم ديردک يم ديرا ناام تجاري يها ياز مشتر يتعداد

 ١نمودار  يدرصدها( د؟يرا حفظ کن يتجار انيمشترهمه  يرزرو شده برا يها که مکان به نفع شما است برعکس،

  ).چنان معتبر هستند هم

  
  3 يينها لهمسا
  )الف

شرح . دکن يجاد ميرا انگ يگران حداکثر درآمد پارک گردش يبرا ينرخکه چه  نيا يبررسبراي د يزاسب يابتدا روش

  .دياز روش خود ارائه ده يکامل

  )ب
ه ک يدهد، و در صورت يج مورد نظر را مين روش نتايا ايد که آينببي، آمده انجام داده به دست روش خود را مطابق يررسب

  .ديالزم است، روش خود را اصالح کن

روشن شده ) هياول(از روش خود، كه با محاسبات  يح مشروحيتوض: ديل دهيد تحويچه با آن
 .تان يجه بررسينتت يفيموشكافانه از ك نقدك يباشد، و 

  

  يتجار يها يمشتر: بخش سوم
ن قابل يام؟ يدار يتجار يمشتر ٥٠٠ اًاقعا وياما آ. ميدر هفته دار يتجار يمشتر ٥٠٠م که ين لحظه فرض کرديتا ا

 يها قبل جا گر از هفته ان گردشيبه هر حال، مشتر: آن گفت در مورد يزيمهم است که بتوان چ.... ستين ينيب شيپ

ن الزم است که يبنابرا. شوند يناگهان ظاهر م يتجار يها يکه مشتر يکنند، در حال يخود را رزرو م يپارک خودرو

  !دندارن يدرآمد يپارک خال يهاجامسلماً د، اما چند تا؟ يجا رزرو کن يتجار يها يمشتر يبرا

دهد که شما  ينشان مع يتوزن يا. وجود دارد يتجار يها يتعداد مشتر يع احتمال برايک توزيدهد که  يق نشان ميتحق

تر خواهد  شيها ب ها تعداد آن ههفت يد، اما در بعضيحساب کن يتجار يمشتر ٥٠٠ يا داشتن آن هفته يد رويتوان يم باًيتقر

  !شود يمنزديک  ٧٠٠به ندرت به  يليبود، و خ

  :منجر شده است يبه نمودار بعد قيتحقن يا
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  ٣نمودار 

  
را  يتجار يها يمشتر يبرا نگياز پارک يتر شيب يهامورد انتظار از رزرو کردن فضا جهينت ديتوان ينمودار م نيدر ا

 يفضاک يافزوده مورد انتظار بابت استفاده از  يرزور شده باشد، درآمد تجار يتر شيپارک ب يهاهرچه فضا. دينيبب

  :اددنشان  ريبا مثال زتوان  يمرا  نيا. شود يتر م کم نگيپارک

مورد  افزوده يدرآمد تجار. است ٤٨/٠ يتجار يمشتر ٦٠٠که احتمال داشتن حداقل  دينيبب ديتوان ينمودار، شما م در

  .€٠٠/١٠×٤٨/٠=€٨٠/٤: برابر است با وروي ١٠پارک با نرخ  يفضا) ٥٩٩ يبه جا( ٦٠٠از رزرو انتظار 

  :کنند يم ينيآفر نقش نهيدرآمد به نييسه عامل در تع نيبنابرا

  )١نمودار (در طول هفته  ها يورود مشتر عيتوز  •

  )٢نمودار (وابسته است  نگيگر که به نرخ پارک گردش يها يتعداد مشتر  •

  )٣نمودار ( يتجار يها يتعداد مشتراحتمال  عيتوز  •

 

  4 يينها مساله
گر شما درآمد ين ديبنابرا. ديکن يد بررسيافته بودي ٣ يين نهايرا که در تمر يا نهيت بهيبر وضع ٣ع احتمال نمودار ياثر توز

سپس روش خود را  د،يابيک روش بيگر، ابتدا يبار د. ديکن يمحاسبه مرا  مورد انتظار د، بلکه درآمديآور يبه دست نمرا 

  .يدهآمده انجام د بررسي خود را براساس روش به دستد، و يده حيتوض



  اصفهان رياضياتخانه 

  ودومين دور مقدماتي بيست

 ۱۳۸۹ليمپياد، آذر A–مسابقه 

Isfahan Mathematics House 
Preliminary Round Assignment 
 22  th  Mathematics A -lympiad 

November 2010 
 

  ۹از  ٩صفحه 

شده  بيان) اوليه(خود، كه با محاسبات بررسي از  يتوضيح مشروح: چه بايد تحويل دهيد آن
 .تان يجه بررسينتموشكافانه از كيفيت  نقدباشد، و يك 

 5 يينها مساله
 يافرادد که در آن، با ينگ به دست آورديک پارکيحداکثر کردن سود  يبرا ک روشياز  يقبل تصور يها مسالهدر 

تر پول بدهند  که ممکن است کم ييخواهند تا جا يکنند، و م يپارک را زودتر رزرو م يد که جايسر و کار دار

 يجايک که  يدهند به شرط يقدر پول م ست که چهيمهم ن ها آن يباً برايکه تقر يافراد، و )گر گردش يها يمشتر(

  ).يتجار يها يمشتر(پارک داشته باشند 

را  يا چه دادها سخت است، يها آسان و  ک از دادهي ن کداميينقاط ضعف کجاست، تع: ديسين روش بنوياز ا يفيک يتحليل

 هيد تاارجاع د يينها يها مسالهر يد و به سايبه کار ببر ن تحليليات خود را در ايتجرب. رهيد و غيد داشته باشيخواه يم

  .د کندييأشما را ت يها يريگ جهينت

بازنگري موشكافانه اين روش به شكل يك مقاله كوتاه در يك : چه بايد تحويل دهيد آن
نبايد از نصف مقاله  است كه كننده مطلب روشن محاسباتاين مقاله شامل . يتخصصمجله 

  .تجاوز كند


