
علم وصنعت دانشگاه کامپیوتر مهندسی دانشکده ی
١٣٩٧ بهمن، ٢٧ شنبه، پیشرفته, برنامه سازی اول سری تمرین های

برعکس چاپ . ١ سوال
ثانیه ١ زمان: محدودیت
مگابایت ١٠٠ حافظه: محدودیت

وارد از پس دهد. ادامه خود کار به نشده وارد صفر رقم که زمانی تا و کند دریافت ورودی از را عدد یک مرحله هر در که بنویسید برنامه ای
نماید. چاپ شدن وارد ترتیب برعکس صورت به را شده وارد اعداد باید برنامه این صفر رقم شده

ورودی
تنها که می شود تضمین است. ١٠٠٠ از کمتر ورودی در اعداد تعداد می شود. وارد عدد یک خط هر در که است گونه این دادن ورودی نحوه

باشند. ١٠٠٠ حداکثر طبیعی اعداد ورودی، در اعداد دیگر و شود ظاهر ورودی انتهای در ٠ عدد بار یک

خروجی
شود. چاپ عدد یک خط هر در باید خروجی در

مثال ها
نمونه ورودی نمونه خروجی
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4 از 1 صفحه



علم وصنعت دانشگاه کامپیوتر مهندسی دانشکده ی
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یخدارچی . ٢ سوال
ثانیه ١ زمان: محدودیت
مگابایت ١٠٠ حافظه: محدودیت

پله های تمامی پشت کارش با او حاال (البته بود آبدارچی یک ابتدا در دارد، باالیی پشت کار که محمدجواد در دارد، باالیی پشت کار که محمدجواد
کرد وصل سماور به دماسنج یک او همین برای است. چگونه سماور داخل آب وضعیت که می دانست لحظه هر در باید او کرده است). طی را ترقی
در و است بخار درجه ١٠٠ از بیش دمای در آب معمولی فشار در می دانیم می سنجید. را آب وضعیت سماور داخل آب دمای به توجه با باید و
برای باشید. داشته پشت کار باید موفقیت برای می دانید شما حاال بزند) یخ سماور داخل آب زمستان در است می زند.(ممکن یخ ٠ از کمتر دمای
واقع (در آب وضعیت سماور داخل دمای به توجه با باید شما کار این برای دهید. ادامه را محمدجواد راه که بگیرید تصمیم باید زود یا دیر همین

کنید. مشخص را سماور داخل (H2O

ورودی
است. سماور داخل آب دمای نشان دهنده ی که آمده است T صحیح عدد یک ورودی اول سطر در

−273 < T ⩽ 6 000

خروجی
“Water”، صورت، این غیر در و “Ice” بود، ٠ زیر آن دمای اگر شود. چاپ “Steam” بود، درجه ١٠٠ از بیش سماور داخل دمای اگر

شود. چاپ

مثال ها
مثال

نمونه ورودی نمونه خروجی
110 Steam

مثال
نمونه ورودی نمونه خروجی

100 Water
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(امتیازی) نیست! طرف جون آخ . ٣ سوال
ثانیه ١ زمان: محدودیت
مگابایت ١٠٠ حافظه: محدودیت

پیش چندی شود. استفاده او نام از هست، زدن کد به نیاز آن ها در که سوال هایی در که ندارد دوست شده است، خسته کدزدن از که مهدی
Quera در مسابقه ای برای سوال صورت تعدادی او چشم از دور به دوستانش از نفر دو و است) تپل نوجوان یک (که پویان که شد متوجه مهدی
که می کند را تالشش تمام او پس نمی آید؛ در جور مهدی معیارهای با این کرده اند. استفاده آن داستان های اصلی شخصیت بعنوان او از و نوشته اند

دهد. تغییر را سوال ها آن صورت
که هفته از روزهایی هفته آغاز در مهدی می روند. Quera به هفته روزهای از تعدادی در یک هر دوستانش، از نفر دو و پویان نفر، سه این
این از هیچ یک که برود Quera به می تواند هفته در روز چند بداند می خواهد او است. پرسیده آن ها از را هستند Quera در تن سه این از هریک
را می روند Quera به نفر سه این که روزهایی برنامه ی مهدی حال دهد. تغییر خودش دلخواه به را سوال ها صورت بتواند تا نباشند آنجا در افراد

بپردازد. سوال ها صورت این اصالح به می تواند هفته این در روز چند مهدی که بگویید شما و می دهد شما به

توضیحات
آمده است: قالب این در می روند Quera به افراد این از هریک که هفته از روز هایی ورودی در

توصیف هر اول سطر در می شود.) سطر ۶ شامل ورودی مجموع در (پس است. آمده سطر دو در فرد سه این از یک هر روز های توصیف
آمده است. می رود Quera به فرد آن که روز هایی نام آن، بعدی سطر در سپس و آمده است می رود Quera به هفته در فرد این که روز هایی تعداد
توصیف یک در هفته از روز یک نام و است برابر آن دوم سطر در روزها نام تعداد با توصیف، هر اول سطر در روز ها این تعداد که می شود تضمین

می روند. Quera به روز یک حداقل هفته این در افراد این از هریک می شود تضمین همچنین آمده است. بار یک  حداکثر
هفته: روز های نام

shanbe •

1shanbe •

2shanbe •

3shanbe •

4shanbe •

5shanbe •

jome •

مثال ها
مثال

نمونه ورودی نمونه خروجی
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2

توضیح
برود. سوال ها صورت سراغ جمعه یا و ۴شنبه روزهای در می تواند مهدی مثال، این در

4 از 3 صفحه
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مثال
نمونه ورودی نمونه خروجی
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توضیح
دهد. تغییر را سوال ها صورت نمی تواند مهدی و دارد حضور آنجا در افراد این از یکی برود Quera به که هفته از روزی هر مهدی مثال، این در

4 از 4 صفحه


