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  شرط پيشرفته، هيازدسري 
  

 ش) استفاده كنيد.ها سعي كنيد از كمترين تعداد ايف (و مشتقاتي سؤالدر همه
 هوا آلودگي ميزاني بنويسيد كه تان!) محيط زيست است. براي اينكه منو خوشحال كنيد (!) برنامهيكي از عاليق من (معلم برنامه نويسي .64 

 بدهد. مناسب پيغام از روي جدول زير و پرسيده كاربر از AQI نام به شاخصي اساس بر را

Air Quality Index 
(AQI) Values Levels of Health Concern 

When the AQI is in this range: ..air quality conditions are: 

0-50 Good 

51-100 Moderate 

101-150 Unhealthy for Sensitive Groups 

151 to 200 Unhealthy 

201 to 300 Very Unhealthy 

301 to 500 Hazardous

ساعت ورود و خروج هر دو (يعني چهار  اي بنويسيد كهبرنامهروند. ي آقا فريدون ميكيخسرو و كيكاوس هر دو براي خوردن ناهار به مغازه.65 
 )12,25شود مي 12:15شود. مثال كنند يا خير. (دقيقه به صورت اعشار وارد ميعدد) را گرفته و بگويد همديگر را مالقات مي

 .هاي مشترك آن دو را چاپ نمايدعليهدو عدد از كاربر گرفته و مقسوم يسيد كهاي بنورنامهب .66 
توانستند سپس اگر مي باشند يا خير. مثلثتوانند اضالع يك اي بنويسيد كه سه عدد از كاربر گرفته و بگويد آيا اين سه عدد ميبرنامه .67 

 ها هستند: متساوي االضالع، متساوي الساقين، معمولي. (فقط يك چيز بايد چاپ شود.)مثلث تشكيل دهند بگويد كداميك از اين حالت

گويند. مي هصورت آن را عدد كوتا. و در غير اين137گويند. مثل تر از دو برابر رقم قبلي باشد عدد دراز ميبه عددي كه هر رقمش بزرگ .68 
 رقمي از كاربر گرفته و بگويد دراز است يا كوتاه. 3اي بنويسيد كه يك عدد . برنامه731يا  125مثل 

و » ماشين مقوايي«است برنده يك دستگاه  94ها ضريب ي حساب آنسيس اعالم كرده كه تمامي افرادي كه شمارهأيك بانك جديدالت .96 
شوند. البته اولويت با ماشين كاغذي است يعني مي» ماشين كاغذي«شود برنده يك ختم مي 94ها با آني حساب تمامي افرادي كه شماره

اي بنويسيد كه شماره حساب را گرفته و جايزه را ) برنامه9494ي ماشين كاغذي است! (مثال اگر كسي هر دو شرط را داشته باشد فقط برنده
 »!)چيهي«اعالم كند. (برنده نشده بود هم بگويد 

هاي سه و چهار با هاي يك و دو باهم و تيمدر نيمه نهايي مسابقات فوتبال جام حلي هيچ (!) تيم .70 
ي اين دو بازي را از كاربر گرفته، دو تيمي كه به فينال اي بنويسيد كه نتيجهكنند. برنامههم بازي مي

 يده و قهرمان مسابقات را معرفي كند.ي بازي فينال را هم پرسيابند را معرفي كند. سپس نتيجهراه مي

 بهترين زمان براي برنامه نويسي است!ها جمعه صبحنكته: 

 
 

 

Think like a programmer! 


