
به نام خدا

96سوالتا دوم ورودی های 



 - هندونه!1

دوتا دوست تو یه تابستون گرم تصمیم میگین یه هندونه بخرن و بخورن! پس یببه هندونببه بببه
 میخرن.wوزن 

الن میخوان تقسیمش کن و بخورن اما یه مشکلی هست! این دو تبا دوسبت فقبط عبددای زوجبو
دوس دارن و بخاطر همی فقط وقت هندونه رو میخورن که وزن قسمت که بهشون رسیده عببدد

 قسمت تقسیم کن کبه وزن سبهم2زوجه! الن میخوایم بدونیم اینا میتونن هندونه رو طوری به 
 کیلو باشه و حتما عدد زوجی باشه.1هر کدومشون حداقل 

ورودی :
.wوزن هندونه 

خروجی : 
 چاپ کنی.NO چاپ کنی و اگه نمیتونن YESاگه میتونن این کارو بکن 



–  کمپوتا2

 تبا هم گلبی داره. هبر کمپبوتاC تبا سبیب و B تا لیمو Aسامان خیلی کمپوتا دوس داره. اون 
 تا گلبی داشته باشه. حال میخوایم ببدونیم اون بببا4 تا سیب و 2 دونه لیمو ، 1باید به ترتیب 

این میوه هایی که داره حداکث چندتا کمپوتا میتونه درس کنه ؟

ورودی :
.C و B و Aبه ترتیب 

خروجی :
حداکث تعداد کمپوتی که میتونه بسازه.



درمان بی خوابی–  3

 اژدها … پرنسس در حال شمردن بود. اون با خوابیبدن مشبکل داره و تبو3 اژدها ، 2 اژدها ، 1
خواب با اژدهاها جنگ میکنه!

 تا اژدها تو خواب اون هست.Dامشب 

K  امی اژدها یدونه مشت مینه. ( یعن به اژدهای Kاون به هر  ، 2  K ، 3K( ... ، 
 امی اژدها یدونه لگد مینه.Lبه هر 
 امی ٰاژدها یه شمشی مینه.Mبه هر 

 امی اژدها یه خنجر مینه!Nو به هر 

 تا اژدهبا چندتاشبون حبداقلDو به بقیه ای که موندن کاری نداره! حال میخوایم بدونیم از این 
یبار از پرنسس ضبه خوردن ؟

ورودی  :
k به ترتیب  ،  l ،  m ، n ( ازچپ به راست ) و در آخر  d.بهتون داده میشه 

خروجی :
تعداد اژدهاهایی که حداقل یدونه ضبه میخورن.



–  سباز و موز4

 تببومن و … بببرای2k تومن ، بببرای دومی kسباز مجید میخواد بره موز بخره. برای اولی باید 
i امی باید*i k.تومن بده 

 تبومن باشبه ببرای اینکبهk تومن پول داره. اگبه قیمت مبوز اول n تا موز بخره و wاون میخواد 
wتا موز بخره چقدر پول باید قرض کنه ؟ 

ورودی :
long   . ( اعدادتون رو w و n و kبه ترتیب  long int بگیین به جای int( 

خروجی :
مقدار پولی که باید قرض بگین.



–  صف سینما5

بعد از اکبران فیلم سبن پبتزبورگ صبف سبینما خیلی شبلوغ شبده. بلیبط فبروش میخبواد بدونبه
 نفری که تو صف هست رو را بندازه یا نه.nمیتونه کار 

 تومبن یبا50 تومبن ، یبا 25 تومنه و افرادی کبه تبو صبف هسبت یبا اسبکناس 25قیمت هر بلیط 
 تومن دارن. اول کار بلیبط فبروش هیچ پبولی نبداره و میخبواد همبه رو حتمبا ببه نبوبت راه100

بندازه. الن با توجه به اینکه میدونیم هرکی تو صف چه اسکناس میخواد بده، بگی که امکان
داره همه افراد تو صف  بلیط بخرن و حتما بقیه پولشون رو از بلیط فروش پس بگین یا نه؟

ورودی :
 که تعداد افراد تو صفه.nعدد 
N.عدد که اسکناس هر فرد رو به ترتیب تو صف نشون میده 

خروجی :
 چاپ کنی.NO و اگه نمیشه YESاگه میشه 


