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A. Mana and Matches 
Description 

 مانا عالقه زيادي به كبريت دارد. مامان مانا براي تولد او يك ثانيه شمار ديجيتالي خريده است.

  كبريت چوب هر كه طوري به كند درست كبريت چوب تعدادي با را دهد مي نشان شمار ثانيه كه عددي خواهد مي او 

 

 به جاي يكي از خط هاي يك رقم ديجيتال باشد.

  

 .دارد كبريت چوب 23 به نياز 12345 عدد ساختن و كبريت چوب 8 به نياز 18 عدد ساختن مثال عنوان به 

 محدوديت:

100000<=n 

Input 

 تعداد تست ها داده مي شود. tدر خط اول ورودي عدد 

 داده ميشود. nخط ورودي به شما يك عدد به عنوان  tدر ادامه در هر يك از 

Output 

 را چاپ كنيد. nورودي به ترتيب آمده در ورودي، تعداد چوب كبريت هاي الزم براي ساخت  nخط به ازاي هر  tدر 

Sample Input 

2 
18 
12345 

Sample Output 

9 
21 
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B. Lucky or pashmaki 
Description 

بخش پذير باشد. به  8ويا مجموع ارقام آن و يا مجموع مربع هريك از ارقام آن بر  xرا خوش شانس مي ناميم اگر خود  xعدد 
 عددي كه خوش شانس نباشد پشمكي ميگوييم.

و اگر پشمكي بود  "Lucky number" بود شانس خوش اگر و بگيرد ورودي از را  x برنامه اي بنويسيد كه عدد 
"Pashmaki"  را چاپ كند. "(هر دو بدون عالمت ( 

  

 محدوديت:

1000000<=x 

Input 

 تعداد تست ها داده مي شود. tدر خط اول ورودي عدد 

 داده مي شود. xخط بعدي يك عدد به عنوان  tدر هر يك از 

Output 

 Pashmakiن صورت و در غير اي Lucky numberورودي خوش شانس بود عبارت  xخط ورودي، اگر  tبه ازاي هر يك از 
 را چاپ كنيد.

Sample Input 

4 
8 
17 
4 
2 

Sample Output 

Lucky number 
Lucky number 
Lucky number 
Pashmaki 
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C. Izoland Consert 
Description 

 نفر جمعيت دارد. 100ايزولند شهر المپيادي هاي كشور ايزوكانتري ميباشد. ايزولند به غير از ايزوله 

شبانه روز در ميدان ايزوگرد برنامه زنده اجرا  nايزوله خوانند معروف شهر ايزولند به مناسبت ازدواج زود هنگامش، به مدت 
 ميكند.

 او هر شب يك آهنگ جديد را براي مردم ميخواند.

شب ايزوله را حفظ هر شب تعدادي از مردم ايزولند به كنسرت او مي آيند و هر شب تمامي افراد حاضر در كنسرت آهنگ آن 
 ميشوند.چون المپيادي اند!

 ايزوله ميخواهد تعداد افرادي را بداند كه تمامي آهنگ هاي او را حفظ شده اند.

برنامه اي بنويسيد كه با خواندن تعداد افراد شهر، تعداد شب هاي اجراي كنسرت و تعداد و شماره افراد حاضر در هر شب، 
 چاپ نمايد. تعداد افراد مورد نظر ايزوله را

 محدوديت ها:

100<=nوe 

Input 

 تعداد تست ها مي آيد. tدر خط اول عدد 

 بلوك تست: tدر هر يك از 

 تعداد افراد شهر داده مي شود. nدر خط اول عدد 

 تعداد شب هاي برگزاري كنسرت داده مي شود. eدر خط دوم عدد 

عدد كه شماره افراد حاضر در آن شب ميباشند  kشب، و بعد تعداد افراد حاضر در آن  kخط بعد در هر خط نخست عدد  eدر 
 مي آيد.

Output 

خط پاسخ، به ازاي هر يك از تست ها در يك خط تعداد افرادي كه همه اشعار را حفظ اند را چاپ كنيد و سپس در  tدر 
 همان خط شماره آن افراد را به ترتيب صعودي چاپ نماييد.
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Sample Input 

2 
4 
3 
2 1 2 
3 2 3 4 
3 4 2 1 
8 
5 
4 1 3 5 4  
2 5 6  
3 6 7 8 
2 6 2 
4 2 6 8 1 

Sample Output 

1 2 
0 
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D. Rectangle of IzolKhan 
Description 

  ايزول خان هواس پرت يكي از رئوس مستطيل خوشگلش را گم كرده است!

طه سوم را بيابد. ضمنا مستطيل ايزول برنامه اي بنويسيد كه مختصات سه رأس باقيمانده را از ورودي بخواند و مختصات نق
 خان خوشگل است! يعني داراي اضالع موازي با محور مختصات مي باشد.

Input 

 تعداد تست ها داده ميشود. tدر خط اول عدد 

 بلوك تست: tدر هر يك از 

 يك نقطه از مستطيل ايزول خان داده مي شود. yو  xدر سه خط ورودي در هر خط به ترتيب 

Output 

 نقطه چهارم را چاپ كنيد. yو  xخط به ازاي هر يك از تست ها به ترتيب  tر د

Sample Input 

2 
5 5 
5 7 
7 5 
30 20 
10 10 
10 20 

Sample Output 

7 7 
30 10 
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E. Izo Army 
Description 

است. به گونه اي كه در يك درگيري با دشمن فرضي، در وضعيتي استراتژيك قرار گرفته  "ايزوآرمي"ارتش ايزولند منتسب به 
 در برخي از خانه هاي يك جدول به شكل زير، يك سرباز قرار دارد و بقيه خانه ها خالي اند.

  ooo  
  ooo    

ooooooo 
ooo.ooo 
ooooooo 

  ooo 
  ooo 

دارد بپرد! قرار است يكي از سربازهاي داخل جدول از روي سر يك سرباز ديگر كه در يكي از چهار خانه مجاور ضلعي اش قرار 
البته اين حركت در صورتي امكان پذير است كه پس از پرش، سرباز از روي سر سرباز مجاورش رد شود و در همان جهت به 

خانه بعد ازخانه سرباز از روي سرش پريده شده! برود، كه خانه مقصد بايد يكي از خانه هاي جدول باشد(بيرون از جدول نرود) 
 خالي باشد).و شامل سرباز ديگري نباشد(

 برنامه اي بنويسيد كه با دريافت جدول مربوطه تعداد حركات ممكن كه در باال شرح داده شده را چاپ كند.

  

  

Input 

 ـعداد تست ها داده ميشود tدر خط اول عدد 

 خط جدول اوليه داده ميشود. 7در  tبه ازاي هر 

 ق و با كاراكتر هاي بدون فاصله داده مي شود.جدول به صورت خط به خط و با ظاهر مانند مثال ها و شكل فو

Output 

  خط به ازاي هر خط تعداد حركات ممكن براي پريدن يك سرباز از روي سر ديگري در آن تست را چاپ نماييد. tدر 

Sample Input 

2  
  ooo 
  ooo 
ooooooo 
ooo.ooo 
ooooooo 
  ooo 
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  ooo 
  ooo 
  ooo 
..ooo.. 
oo...oo 
..ooo.. 
  ooo 
  ooo 

Sample Output 

4 
12 
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