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 ۱۴۰۰لیمپیاد ریاضی -راهنمای مرحله مقدماتی مسابقه اِی

تکلیف    4ی اطالعات و بینش به دست آمده در  تکلیف )مقدماتی( و یک تکلیف نهایی است. همه  4لیمپیاد شامل  -اِی این مرحله از مسابقه ی  

 در تکلیف نهایی استفاده شوند. )و باید(  تواننداول می

 توصیه های کلی برای کار کردن روی این مسایل: 

 لیمپیاد، یک پیوست )در قالب فایل اِکسل( دارد.-این اِی  -

 باید انجام دهید.   ی تکالیف را بخوانید تا دقیقاً بدانید چه کارهاییمتن همهابتدا  -

کنید، باشد. زمان زیادی را برای تکلیف نهایی باقی بگذارید؛ حداقل سه تکلیف اول صرف می  4حواستان به زمانی که برای   -

 ساعت. 

 ف نتایج را با یکدیگر در میان بگذارید.کنید، پس از انجام هر تکلیاگر در تیم، کارها را بین خودتان تقسیم می -

تان تغییراتی دادید حتما در گزارش خود این تغییرات را نوشته  اگر در حین انجام تکالیف در رویکرد، روش یا روند بررسی -

 و دالیل ایجاد تغییرات را شرح دهید.

 فهرستی از منابع )اینترنتی( که استفاده کردید، بیاورید. -

 دهید:میآنچه تحویل 

  تکلیف نهایی ·

 تکلیف مقدماتی، به صورت اختیاری و به عنوان پیوست. چهار ·

ها را در یک  اف خود دارید، همه فایلدی کنند. اگر پیوستی همراه با فایل پی اف( تکالیف شما را دریافت میدی داوران نسخه دیجیتال )فایل پی

هایی تان بنویسید. به هیچ عنوان  اسامی اعضای تیم خود را در فایل خود را شماره گروه  های تحویلیتحویل دهید. نام فولدر و فایل   zippedفولدر

 ی شما تصحیح نخواهد شد. چرا که برگهدهید، ننویسید که تحویل می

 

 داوری:

 اینها بخشی از نکاتی است که داوران در نظر میگیرند:

 واضح و منطقی بودن پاسخ تکلیف نهایی،  -

 اسخها، میزان کامل بودن پ -

 استفاده از ریاضیات،  -

 های انجام شده، انتخاب  وجیهاستداللها و ت -

 عمق و دقت پاسخها،  -

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

 خالقیت ریاضی در بسط دادن مسائل. -

  شاد و پیروز باشید!

  



 (AMV)انجمن مزرعه سبزیجات شهر آمبرهاون 

AMV    پنج سال از  انجمن مزرعه سبزیجات درحال توسعه در آمبرهاون است. بیش  یک 

مزرعه سبزیجات را به دست گرفت، و از آن زمان از پرورش سبزیجاتی مثل   یکپیش، پیتر اداره  

بدست آمده  گل کلم، کدو سبز و تره فرنگی لذت می برد. در طول چند سال اخیر، برداشت محصول  

بوده است. به فی  کای هدیه دادن به دوستان نیز  برا  ، اکی خانوادهخورعالوه بر رفع نیاز    از مزرعه

همین خاطر بعد از گذشت پنج ساله اول، پیتر از محصوالت خود خرسند است. او اکنون تصمیم 

مطالعاتش  متوجه شده، بهتر   گرفته است کمی در مورد مهارت پرورش سبزیجات مطالعه کند. در  

است دو سال متوالی یک نوع سبزی را در یک قطعه زمین نکارد. همچنین میزان برداشت او بسیار 

متفاوت بوده است و این میزان برداشتِ متفاوت فقط به دلیل بی تجربگی پیتر در کشاورزی نیست، 

 . هوا نیز در این اتفاق دخیل هستند و بلکه عوامل دیگری مانند آب

 تصویر زیر، طرح کنونی مزرعه سبزیجات پیتر است: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز كدو سب    

32 m2 

كلم گل  

40 m2 

 كلبه

ز تره  
 

فرنگ  

15 m2 

 



، جدول جامعی را مشاهده خواهید کرد که میانگین بازده ساالنه )بر حسب اکسل()فایل    در پیوست

دهد. برای کدو های اخیر نشان می کیلوگرم در هکتار( سبزیجات کشت شده در آمبرهاون را در سال 

 به شرح زیر است:  مقادیر ، سبز، تره فرنگی و گل کلم

 2020 2019 2018 2017 2016 سال 

 بازده
کیلوگرم در  

 هکتار 

کیلوگرم در  

 هکتار 

کیلوگرم در  

 هکتار 

کیلوگرم در  

 هکتار 

کیلوگرم در  

 هکتار 

 39300 40500 41900 70100 66500 کدوسبز 

 35400 36300 34700 38200 35300 تره فرنگی 

 18500 17900 17600 19300 19000 گل کلم 

 

 ۱مقدماتی  تکلیف

تا   2016های پیتر در طی سال زیجات سببرداشت مجموع ها، میزان بر اساس این داده 

 ؟ ( چند کیلوگرم بوده است)تقریباً 2020

 2مقدماتی  تکلیف

چند کیلوگرم سبزیجات  کرد، در مجموع  اگر پیتر به پیشنهاد تغییر نوع محصول عمل می 

 یعنی داشت  اش می توانست برداشت کند؟ فرض کنید که پیتر هر سال طرح یکسانی برای مزرعهمی 

می  پرورش  کلم  گل  و  فرنگی  تره  سبز،  کدو  متوالی    اماداد  فقط  سال  زمینیک  در  دو  از   قطعه 

 ین طرحی رسید. توان به چن کرد. توضیح دهید که چگونه می کشت نمی  سبزیجات یکسانی را

در تحقیقاتش برای داشتن مزرعه سبزیجات بهتر، پیتر از مرور کردن تقویم کاشت، شروع  

از برداشت کدو سبز می  او متوجه شد که برخی کرد. مثالً پس  بکارد.  آنجا  تواند چیز دیگری در 

از سبزیجات توان زود برداشت کرد، برخی را دیر و برخی دیگر را چندین بار. برخی  ها را می سبزی 

تری نیاز دارند. دوره  توانند به سرعت برداشت شوند و برخی دیگر برای رشد به زمان طوالنی نیز می 

، آورده شده است. سبزیجات  اکسل()فایل    کاشت و برداشت تعدادی از سبزیجات مختلف در پیوست



نابراین، بازه توان آنها را برای مدتی در زمین نگه داشت. بلزوماً نباید فوراً برداشت شوند، اغلب می 

زمانی برداشت هر یک از سبزیجات نیز در پیوست ذکر شده است. پیتر پس از خواندن این اطالعات، 

های بیشتر گیرد انواع بیشتری از سبزیجات را پرورش دهد. او طرح جدیدی با تعداد قطعه تصمیم می 

د را طوری راه اندازی کند  خواهد مزرعه سبزیجات خوگیرد )تصویر زیر را ببینید(. او می در نظر می 

 زمین چیزی در حال کشت باشد.  اتقطع همدر هدر تمام طول سال  امکان تا حد که

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۳تکلیف 

مناسبی برای کشت  ساالنه  بندی  زمان بر اساس تقویم کاشت که در پیوست آمده است، برنامه   

تهیه کنید. در برنامه ساالنه خود مشخص کنید، پیتر چه زمانی، چه محصولی را در طول سال کشت 

 کند. اطمینان حاصل کنید که پیتر تا حد امکان انواع مختلف سبزیجات را پرورش دهد. 

داند که بهتر است یک  قبل می دهد. او از  تحقیقاتش را ادامه می   روی کشت تناوبی   پیتر بر  

محصول را دو بار پشت سر هم در یک زمین نکارد، اما پیتر به نکات دیگری هم دست پیدا کرد: 

در تقویم محصول    نوع هر)  نباید دو بار پشت سر هم در یک خاک کشت شوند  های از یک نوعسبزی 

 

 

15 m2 19 m2 

 كلبه

 

7 m2 

 

15 m2 19 m2  

7 m2 

 



پشت سر هم در یک قطعه از   لمکع از  دو نو  . به عنوان مثال بهتر است(کاشت نشان داده شده است

 زمین کشت نشوند. 

 ۴یف تکل

ارائه کردید، یک برنامه ساالنه مناسب برای سال    3بر اساس برنامه ساالنه ای که در مسئله   

 بعد تهیه کنید. مطمئن شوید، بازده کل تا حد ممکن زیاد باشد. 

، این فعالیتش را با چیزی مفید در مزرعه سبزیجات خودغال  خواهد عالوه بر اشتپیتر می  

ها نیز هرکدام مزرعه برای جامعه ترکیب کند. بنابراین، او تصمیم گرفت با دو نفر از دوستانش )که آن

های غذایی برای بانک موادغذایی تهیه کنند. با مشورت سبزیجاتی به وسعت مزرعه پیتر دارند( بسته 

 آنها به شرایط زیر برای هر بسته غذایی رسیدند:  بانک مواد غذایی، 

 کیلوگرم  4وزن بسته:  ●

 کیلوگرم سیب زمینی 1شامل  ●

 (، ریشهغالف، برگمیوه،  کلم، ) تبزیجاس  نوع 5از  نوع 3حداقل  ●

   گذاشته شود گرم 500حداقل شود باید از هر سبزیجاتی که انتخاب می  ●

می  دوستانش  و  پیتر  است  طبیعتاً  ممکن  که  آنجا  تا  تعداد  خواهند    های بستهبیشترین 

خواهند این کار را در تمام طول سال  ها می زیجاتی زیبا، تازه و متنوع را تهیه کنند. همچنین، آنسب

حداکثر   .مفید است،  برخی از سبزیجات را پس از برداشت نگهداری کرد  تواننکه می ایانجام دهند.   

 تقویم کاشت ذکر شده است.  در گهداریقابل ن بزیجاتسزمان نگه داشتن 

 تکلیف نهایی 

توانند این کار را عملی کنند. همچنین، تخمین تحقیق کنید که پیتر و دوستانش چگونه می 

 وانند تحویل دهند، ارائه دهید. تیی که می هاه مستدلی از تعداد بست


