
 پرش در آمبرهاون!
 

 
 

9011آبان  03لیمپیاد، -دور مقدماتی اِی   



2 

 

 کلوفان

اندهی لیمیپاد مسئول سازم-لیمپیاد ریاضی ابتکاری است از سوی مؤسسه فرودنتال در دانشگاه اوترخت. کمیته اِی-اِی

 لیمپیاد است. این کمیته شامل افراد زیر است:-و طراحی تکالیف اِی

Marcel Daems 

Gymnasium Sorghvliet, Den Haag 

Eric van Dijk 

Lorentz Casimir Lyceum, Eindhoven 

Tom Goris 

Fontys Lerarenopleiding, Tilburg 

Dédé de Haan 

Freudenthal Instituut, Utrecht 

Senta Haas 

Städtisches Gymnasium Hennef, Hennef, Duitsland 

Kim Kaspers 

Murmellius Gymnasium, Alkmaar 

Johan van de Leur 

Mathematisch Instituut, Universiteit Utrecht 

Ruud Stolwijk 

CITO, Arnhem, Vrijeschool Zutphen VO, Zutphen 

Monica Wijers 

Freudenthal Instituut, Utrecht 

 

Secretariat: 

Mariozee Wintermans 

Freudenthal Instituut, Utrecht 

 

 

  



3 

 

 11لیمپیاد ریاضی -یمرحله مقدماتی مسابقه اِراهنمای 

ی اطالعات و بینش همه یک تکلیف نهایی است.و مقدماتی تکلیف  6لیمپیاد شامل-یی اِاین مرحله از مسابقه 

 توانند در تکلیف نهایی استفاده شوند.تکلیف اول می 6دست آمده در به 

  
 :مسایل این روی کردن کار برای کلی های توصیه

 پیوست دارد. 5لیمپیاد، -این اِی -

 باید انجام دهید.  ی تکالیف را بخوانید تا دقیقاً بدانید چه کارهاییابتدا متن همه -

کنید، باشد. زمان زیادی را برای تکلیف تکلیف اول صرف می 6حواستان به زمانی که برای  -

 نهایی باقی بگذارید؛ حداقل سه ساعت.

کنید، پس از انجام هر تکلیف نتایج را با یکدیگر تان تقسیم میاگر در تیم، کارها را بین خود -

 در میان بگذارید.

اگر در حین انجام تکالیف در رویکرد، روش یا روند بررسی تان تغییراتی دادید حتما در  -

 گزارش خود این تغییرات را نوشته و دالیل ایجاد تغییرات را شرح دهید.

 .استفاده کردید، بیاوریدفهرستی از منابع )اینترنتی( که  -

 دهید:آنچه تحویل می

  تکلیف نهایی ·

 مقدماتی، به صورت اختیاری و به عنوان پیوستتکلیف  6 ·

اف دیکنند. اگر پیوستی همراه با فایل پیاف( تکالیف شما را دریافت میدیداوران نسخه دیجیتال )فایل پی

های تحویلی خود را شماره تحویل دهید. نام فولدر و فایل zippedها را در یک فولدر خود دارید، همه فایل

ا که چرهایی که تحویل می دهید، ننویسید تان بنویسید. به هیچ عنوان  اسامی اعضای تیم خود در فایلگروه

 ی شما تصحیح نخواهد شد.برگه

 

 داوری:

 گیرند:ها بخشی از نکاتی است که داوران در نظر میاین

 تکلیف نهایی، واضح و منطقی بودن پاسخ         -

 ها،میزان کامل بودن پاسخ         -

 استفاده از ریاضیات،         -

 های انجام شده،انتخاب هیتوج ها واستدالل         -

 ها،عمق و دقت پاسخ         -

ها و به کارگیری  پیوستاستفاده ساختار و چگونگی ارایه: قالب و ظاهر، انسجام، خوانایی، نحوه          -

 و ...

 خالقیت ریاضی در بسط دادن مسائل.         -

  شاد و پیروز باشید!
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 مقدمه:

گویند( )که به آن سکوی پرش می سراشیبیهایش از یک اسکِی پرش یک ورزش زمستانی است که ورزشکار با اسکی

ند، کپرد. هدف این است که تا حد ممکن دورتر و زیباتر فرود آید. سازمانی جهانی که اسکیِ پرش را سازماندهی میمی

FIS کوه آلپ، آلمان، لهستان، روسیه، نام دارد. این ورزش در کشورهای اسکاندیناوی، کشورهای مجاور به رشته

 (. Wikipediaر طرفدار است )منبع: چکوسلواکی و ژاپن پُ

، دو پارامتر زیر نقشی اساسی 0202کنیم. تا سال تمرکز میاسکِی پرش لیمپیاد، روی امیتازگیری -در تکالیف این اِی

 کرد: در تعیین امتیاز برای یک پرش ایفا می

 :میزان متر پریده شده 

کننده پس امتیاز دارد. به ازای هر متر که پرش 02شود،نامیده می "Kی نقطه"ای که کننده به نقطهرسیدن پرش

پریده  Kی گیرد. همچنین به ازای هر متر که کمتر از نقطهفرود آید، او امتیازهایی می Kی از گذشتن از نقطه

ها با دقت نیم متر محاسبه برای هر سکوی پرش متفاوت است و اندازه Kی شود. نقطهباشد، از او امتیاز کم می

 شوند.می

 :امتیازهای گروه داوران 

پرش بدهند. باالترین و کمترین امتیاز حذف  "زیبایی"امتیاز برای حالت و  02توانند تا حداکثر داور هر کدام می 5

)نیم نمره(  5/2شود. امتیاز داوران، با دقت امتیاز از داوران گرفته می  02شود و بنابراین در مجموع حداکثر می

 است.
 

 9مقدماتی تکلیف 

 5متر پریده است و  2/041کننده متر است. یک پرش 005، در فاصله Kی نقطههوفن در اتریش، در پیست بیشوفس

کسب کرده  .4/04. این پرش در مجموع  0.95 - 0.92 - 0.92 - 0.92 - 0.92اند: داور امتیازهای زیر را به او داده

 کنید؟بگذرید، به ازای هر متر، چند امتیاز کسب میاین سراشیبی  Kی نقطهاست. اگر شما از 

 

 

 کننده بهبینید. به عالوه، امتیازی که پرشورزشکار را در یک رقابت اسکیِ پرش می 5در جدول زیر نتایج مربوط به 

 نامیم.می p، به شما داده شده است. این عدد را کنددریافت می Kی نقطهازای هر متر عبور از 

 

 2تی تکلیف مقدما

 مشخص کنید.  p=090متر بوده است و  002در این مسابقه در فاصله  Kی نقطهنتایج نهایی را با علم به این که 

 A B C D E فاصله کنندهشرکت

 0.92 0.95 0.95 0.95 0.95 01292 گُرساچ

 0092 0495 0092 0595 0092 01192 لیپرتز

 0.95 0.92 0.92 0.95 0.92 00.92 هاچ

 0.95 0.92 0.95 0.95 0.92 00.92 بیرکهوف

 0.92 0.92 0.92 0192 0.95 01092 پُلزنر

 همانطور که مشاهده کردید، گروه داوران تاثیر نسبتا زیادی در نتیجه نهایی داشتند.
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 0تکلیف مقدماتی 

انتخاب خواهید کرد تا تاثیر نظر گروه داوران همخوانی بیشتری با فاصله پریده شده  pتوضیح دهید چه مقداری برای 

 داشته باشد.

 

 

 تاثیر باد

کننده، در جهت باد بپرید، زمان بیشتری در هوا شناور وزش باد نقش بسزایی در پرش دارد. اگر شما به عنوان یک پرش

تواند وزد، خواهید پرید. میزان باد میرا نسبت به زمانی که باد نمیتری خواهید بود و اغلب در این شرایط فاصله طوالنی

که البته این امر منصفانه نیست. به این دلیل از سال  –ای متفاوت باشد ، به طور قابل مالحظهبرای هر پرش کننده

د امتیاز کننده نامساعد باشدر نظر گرفته شود. این تاثیر به نحویست که اگر باد برای پرش "تاثیر باد"قرار شد   0202

ود ششود )سرعت باد مثبت(، و اگر وزش باد برایش مساعد باشد از امتیازش کسر میتری برایش در نظر گرفته میبیش

 )سرعت باد منفی(.

سبه می صورت زیر محا سب تاثیر باد به  سرعت باد )بر ح سرعت باد در نقاط m/sشود: در ابتدا میانگین  ساس  ( بر ا

شود. این عدد ضرب می gشود. سپس، این میانگین سرعت باد در یک عدد ثابت طول مسیر محاسبه می مختلف در

 گیریم.در نظر می 5را  gثابت به ارتفاع سکوی پرش وابسته است. ما در ابتدا به خاطر راحتی 
 

 

 4تکلیف مقدماتی 

کننده اضافه که به آن سرعت باد برای هر پرش مینیبیم را شد ذکردر اینجا، یک بار دیگر نتایج رقابتی که پیشتر 

 شده است.

 

باد  A B C D E فاصله کنندهشرکت

(m/s) 

 0،5– 0.92 0.95 0.95 0.95 0.95 01292 گُرساچ

 0،0+ 0092 0495 0092 0595 0092 01192 لیپرتز

 2،1+ 0.95 0.92 0.92 0.95 0.92 00.92 هاچ

 .،2– 0.95 0.92 0.95 0.95 0.92 00.92 بیرکهوف

 .،0– 0.92 0.92 0.92 0192 0.95 01092 پُلزنر

 

 کند یا نه؟به دست آوردید تغییر می 0بررسی کنید که آیا با درنظر گرفتن تاثیر باد، نتایجی که در تکلیف مقدماتی 

 

 5تکلیف مقدماتی 

بهترین روش برای تعیین نتایج های مختلف ارائه شده در تکالیف مقدماتی، به نظر شما، تاکنون با توجه به روش

 خواهید عوامل دیگری را نیز در نظر بگیرید؟چیست؟ آیا می
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 رتبه بندی برای جام جهانی

ها پس از مشخص شود. در هر یک از این رقابتبرگزار می یجهان جام، چندین رقابتِ با نام "فصل پرش"در طول 

 کنند.ای که در جدول زیر نشان داده شده است، کسب میکننده برتر آن رقابت، امتیازهایی به گونهپرش 12شدن نتایج، 

 

 در پایان فصل، فردی که بیشترین مجموع امتیاز را کسب کند، برنده جام جهانی خواهد شد.

 

 تورنمنت فورهیلز

( نامیده شده Four Hillsرقابت با هم، تورنمنت فورهیلز )شود که این چهار در پایان هر سال، چهار رقابت برگزار می

شوند. بیشوفسهوفن انجام میخن، اینسبروک و ریپارتنک-شیگارماست. این چهار رقابت به طور پیاپی در اوبرشتدورف، 

 به همراه امتیاز نهایی ببینید. را توانید نتایج جدیدترین دور این مسابقاتهای این تکلیف، میدر پیوست

 

سیستم  کند. ایناستفاده می "حذفی"ی فینال در دور اول از سیستم کنندهتورنمنت فورهیلز برای انتخاب سی شرکت

 به شرح زیر است:
 

شود. در روز اول مسابقه، پنجاه نفر برتر دور مقدماتی، با یکدیگر رقابت دور مقدماتی یک روز قبل از مسابقه برگزار می

کنند )نفر اول با نفر پنجاهم، نفر دوم با نفر چهل و نهم و ...( و به صورت دو به دو رقابت می ها در دور اولکنند. آنمی

ینال ی بهتر نیز به فشود. عالوه بر این، پنج بازندهبرنده هر رقابت خود به خود واجد شرایط برای راهیابی به فینال می

شوند. امتیازات دور اول و فینال با هم جمع ال انتخاب میی فینکنندهروند. به این ترتیب، در دور اول، سی شرکتمی

 شوند. شوند. دور اول و فینال در یک روز برگزار میمی

ای است که شود. این درگاه، میلهاست که پرش از آن شروع می "درگاهی"گزینه خاصی که در نتایج خواهید یافت 

توانند بسته به شرایط، ارتفاع میله را از سطح شیب دار مینشیند که داوران کننده در ابتدای پرش روی آن میپرش

زیت یا خسران شود، تا مدر یک مسابقه تغییر کند، تعدادی امتیاز اضافه و یا کم می درگاهببرند. اگر  سکو، باال و یا پایین

 کنندگان، جبران شود.حاصل از این تغییر، نسبت به سایر پرش

ر را کسب کرده است. اما اگ ازیامت نیشتریاست که در مجموع چهار مسابقه ب یاکنندهشرکت لزیهفوربرنده مسابقات 

  د.شمتفاوت خواهد  اریبس جی، نتادرنظر گرفته شودکوچک  یجام جهان شکل یکبه  لزیهفورتورنمنت 

 

 6تکلیف مقدماتی 

نفر برتر  02امتیاز شد، یاستفاده م لزیهی، برای تورنمنت فورجام جهان یازدهیامت ستمیکه اگر از س دیکن قیتحق

 بود.چگونه 

9e 2e 0e 4e 5e 6e 7e 8e 1e 93e 

022 .2 02 52 45 42 10 10 0. 00 

99e 92e 90e 94e 95e 96e 97e 98e 91e 23e 

04 00 02 0. 00 05 04 01 00 00 

29e 22e 20e 24e 25e 26e 27e 28e 21e 03e 

02 . . . 0 5 4 1 0 0 
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 تکلیف نهایی

 هایخواهد تورنمنت اسکِی پرش خودش را برگزار کند. برای متمایز شدن این تورنمنت از تورنمتشهر آمبرهاون می

یات ئاسکِی پرش سایر شهرها، شورای شهر با همکاری کمیته برگزاری تصمیم گرفته است که مسابقات باید دارای جز

 ای باشد.پیچیده

 هایی برای برگزاری تورنمنت برآورده شود: شرطبدیهی است که باید پیش

 شود؛روز برگزار می 1تورنمنت در  -

 ریزی است؛دور در یک روز قابل برنامه 0کننده و در شرکت 12رقابت برای حداکثر  -

 شوند؛رقابت پذیرفته می کننده برایشرکت 42از آنجا که این تورنمنت جدید است، حدود  -

 ی درگاه ثابت و مشخص است.ارتفاع میله -

 تورنمنت باید یک مسابقه واقعی باشد، عملکرد ورزشی باید نقش اصلی را در تعیین نتایج داشته باشد. -

 اند.بسیاری از داوران با تجربه برای داوری در این تورنمنت عالقه نشان داده -

 

 ها، تماشاگران و داوران دارد:هکنندیی برای جذاب کردن تورنمنت برای پرشکمیته برگزاری پیشنهادها

 ها  بندی )کشوری( تیمدسته (0

 بدترین پرش به حساب نیاید (0

 ها از هر کشورکنندهمحدودیت حداکثر تعداد پرش (1

 کنندگان از کشورهای مختلف باشندتا جای ممکن شرکت (4

 های بیشتری دارند؛های مسن امکان تعداد پرشکنندهشرکتهای جوان نسبت به کنندهشرکت (5

 های دیگری داشته باشید!( ... )یا شاید شما، به عنوان عضوی از تیم مشاور، ایده  (0

از شما به عنوان عضوی از تیم مشاوره خواسته شده است تا یک طرح پیشنهادی برای این تورنمنت بدهید. طرح 

ش به شورای شهر آمبرهاون ارائه شود. البته، این پیشنهاد باید به طور مناسبی با پیشنهادی باید در قالب یک گزار

استفاده از نتایج به دست آمده در تکالیف مقدماتی، مستدل شود. بخشی از این گزارش باید به ذکر جزئیات نتایج یک 

 بینانه( اختصاص داده شود.مثال محتمل )و واقع

 


