
  

 !یک بار دیگر سال جدید رسید و همه شاد بودند؛ همه به جز عمو اسکروچ

ها در هنگام عید، عیدی دادن است و عمو اسکروچ از این رسم به شدت بیزار است؛ اما مجبور است ترین رسمترین و کهنیکی از مهم

هایش عیدی بدهد. مراحل عیدی دادن کمی عجیب است. آن را ها و خواهرزادهها به برادرزادهبه دلیل حفظ آبرو پیش در و همسایه

 .دهیما شرح میمرحله به مرحله برای شم

کنند در مجموع چقدر عمو شوند و مشخص میها همگی در یک مکان جمع میها و خواهرزادهشب قبل از عید، برادرزاده .1

ک اسکروچی اسکروچی )یS  گویند که جمعاً از اوزنند و به او میاسکروچ ایمیل می زنند؛ سپس به عمواسکروچ را تیغ می

 .خواهندمعادل با یک میلیاردم بیت کوین است( به عنوان عیدی می

دهد کند و مشاورش به او پیشنهاد میلرزد. سپس با مشاورش صحبت میبیند و از ترس به خود میعمو اسکروچ ایمیل را می .2

K . اسکروچی در کیف خود پول نگه دارد 

ها امین آنi  آورند وبرادرزاده و خواهرزاده به صورت ناگهانی به خانه عمو اسکروچ هجوم میn  در روز عید تمام .3

ها تعدادی اسکناس است( و به هر کدام از آنk  کند )که در آنکند. سپس عمو کیف پولش را باز میاسکروچی می  طلب

کنند و تا یک سال مو اسکروچ را ترک میآمیز خانه عها به صورت مسالمتزادهها و خواهرسپس برادرزادهدهد، اسکناس می

 آل ترین حالت برای عمو اسکروچ است(. گردند )که ایدهدیگر بر نمی

)که یک المپیاد کامپیوتری و از دوستان عمو اسکروچ است( برای  صامسال ش.

چقدر عیدی داده و تواند تشخیص دهد ای نوشته که به کمک آن میاو برنامه

 :گرداندیکی از سه رشته زیر را به عنوان گزارش بر می چقدر برایش مانده است

مبلغ عیدی بگیران و مبلغ موجودی را دریافت کرده و تعداد  پس برنامه ش.ص

 و سپس: کندمیآنها را دریافت 

 ها ش در و همسایهها را پرداخت کند و در نتیجه پیها وجود داشته باشد که عمو نتواند عیدیاگر حالتی از طلب کردن عیدی

 .گرداندرا بر میwrong  شرمنده شود، برنامه رشته

 ه، برنامه رشتصورت اگر حالتی وجود نداشت که عمو شرمنده بشود در غیر این validگرداندرا بر می. 

 ،پیام بود شده تمام هم پولش اگر عالوه بر شرمنده نشدن Enough شود. دیده  

 

 بسیار تون عیدی


