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  ًورُ هی ببشذ. 011سَال دارد ٍ اهتیبز ّوِ ی سَاالت از  3آزهَى 

  تٌْب کبفیست جَاة کِ یک فبیل سی پالس پالس هی ببشذ را در سرٍر تعییي  3و  1برای سواالت

الزم # ٍ stdin/stdoutشذُ ثبت کٌیذ.ٍرٍدی ٍ خرٍجی برًبهِ ٍرٍدی ٍ خرٍجی استبًذارد هی ببشذ$

از تست کیس ّب در زهبى ثبت اعالم هی  درصذ 31برای بب فبیل کبر کٌیذ.ًتیجِ برًبهِ شوب  ًیست

 حق ارسبل داریذ. ببر 5ل تٌْب شَد.برای ّر سَا

  برای قسوت ّبی الف ٍ ة را ثبت کٌیذ ٍ بِ ثبت کذ  جَاة برًبهِتٌْب کبفیست تب  2برای سوال

برًبهِ ًیبزی ًیست.ّوچٌیي هی تَاًیذ جَاة ّر قسوت را بِ صَرت جذاگبًِ ثبت کٌیذ.ًورُ ایي سَال 

 .حق ارسبل داریذ ببر 01در زهبى ثبت اعالم هی شَد.برای ایي سَال شوب تٌْب  بِ طَر کبهل

آپلَد  output_110.txtٍ قسوت ة را در فیلذ  output_111.txtجَاة قسوت الف را در فیلذ 

 کٌیذ.

 

 موفق باشید 

  



 0 عولی شباززز شوبرُ یک آزهبیشی آزهَى  صفحِ  

 

 X+Y: 1سوال 

 ثانیه 1محدودیت زمانی: 

 مگابایت 32محدودیت حافظه: 

 نمره 111

 

 .کٌین هطرح هتفبٍت کبهالً سَال یک سَال اٍلیي عٌَاى بِ خَاّین هی است شذُ تکراری خیلی A+B سَال کِ آًجبیی از

 .کٌذ چبپ را آًْب جوع ٍ کردُ دریبفت را  X ٍ Y عذد دٍ کِ بٌَیسیذ ای برًبهِ

 ورودی:

1آهذُ است: X  ٍ Yدر اٍلیي ٍ تٌْب خط ٍرٍدی دٍ عذد       8  0108 

 خروجی:

 .خرٍجی جَاة هسئلِ را چبپ کٌیذدر تٌْب خط 

 مثال:

 ورودی نمونه خروجی نمونه

5555 0331 1330 

99 31 35 

9 5 0 

 

 

 

 

 

 

  

  



 3 عولی شباززز شوبرُ یک آزهبیشی آزهَى  صفحِ  

 

 Combination: 2سوال 

 Output Onlyنوع سوال: 

 نمره 111

 

 ًذارد، اهتحبى ایي در قبَلی برای شبًسی کِ داًست هی بَداٍ کردُ شرکت کبهپیَتر الوپیبد اٍل هرحلِ در تبزگی بِ کَچَلَ زززااش

 برخَرد هشکل بِ سرٍر ًذاشت استعذادی ّن زهیٌِ ایي در اٍ کِ آًجبیی از ٍلی کرد ّک را ّب پبسخٌبهِ تصحیح سرٍر بٌببرایي

 بِ آًْب برتر ًفر   ٍ اًذ کردُ شرکت اهتحبى ایي ًفردر   کِ داًذ هی کَچَلَ زززااش.افتبد کبر از آى بٌذی رتبِ قسوت ٍ کرد

 برتر ًفر   عٌَاى بِ تَاًٌذ هی ًفری   ّر است افتبدُ کبر از سرٍر بٌذی رتبِ قسوت کِ آًجبیی از.یببٌذ هی راُ بعذی هرحلِ

 حَصلِ کِ آًجبیی از ٍلی یبفت خَاّذ راُ بعذ هرحلِ بِ اٍ حبالت ّوِ از حبلت چٌذ در بذاًذ خَاّذ هی اٍ حبل.بشًَذ اًتخبة

 .بذّیذ اًجبم اٍ برای را کبر ایي تب خَاّذ هی کوک شوب از ًذارد ًیس را حبالت تعذاد هحبسبِ

 ًورُ# 51$بِ دست آٍریذ.را  0393   3103  الف# جَاة هسئلِ بِ ازای 

 ًورُ# 51$بِ دست آٍریذ.را  039319181   310300391  ة# جَاة هسئلِ بِ ازای 

019کبهپیَتر ّیچ کسی جب ًوی شَد$حتی شوب دٍست عسیس!!!# ببقی هبًذُ جَاة هسئلِ بر  از آًجبیی کِ خَد ایي اعذاد در را  7 

 بِ دست آٍریذ.

 

  



 3 عولی شباززز شوبرُ یک آزهبیشی آزهَى  صفحِ  

 

 Badihi: 3سوال 

 ثانیه 1محدودیت زمانی: 

 مگابایت 11محدودیت حافظه: 

 نمره 111

 

 را بب عذد 0   ٍ    را اًتخبة هی کٌین ٍ عذد   . در ّر هرحلِ یک عذد شذُ است دادُ      3  0 بِ هب یک دًببلِ 

هرحلِ بِ یک دًببلِ بِ طَل  0  ّسیٌِ هی کٌین. بعذ از   0           جبیگسیي هی کٌین ٍ بِ اًذازُ   0           

 هی رسین. شوب ببیذ کوتریي هجوَع ّسیٌِ برای اًجبم دادى ایي هراحل را بِ دست آٍریذ. 0

 ودی:ور

0     در اٍلیي خط ٍرٍدی عذد  آهذُ است.  019   

0 آهذُ است     ام عذد 0   خط بعذ در خط  در        019  

 خروجی:

 را چبپ کٌیذ. 0در خرٍجی کوتریي ّسیٌِ برای تبذیل دًببلِ دادُ شذُ بِ یک دًببلِ بِ طَل 

 مثال:

 ورودی نمونه خروجی نمونه

5 3 

0 

3 

3 

 

 نمره دهی:

 است. 511  تست ّب  "31در 

 است. 31111  تست ّب  "51در 


