
ددبیرستانن عالمه حلی تهراانن

لیگ حلینت

هفتهیی سومم
Aگرووهه 



جمع چند عدددرریاضیاتت فوقق ساددهه -   - ١۱
 محدوودد ااست وو فقط می توااند حاصل جمع هایی شامل عددد    رراا٣۳ وو ٢۲ وو ١۱حمید به تاززگی جمع رراا یادد گرفته! االبته تواانایی ااوو فعال
اصل جمع  وااند ـح ید نمی ـت  حـم اشند، مثال آآمدهه ـب زوولی  یب غیرـن به ترـت باررتت  اید ددرر ـع ااعداادد ـب ین  ند. همچـن اسبه ـک   رراا١۱+٢۲+٣۳+١۱مـح

  رراا حسابب کند. ااما معلم حمید محدووددیت ااوولل ااوو رراا پذیرفته وولی محدووددیت ددوومم اازز نظر ااوو٣۳+٢۲+٢۲+١۱حسابب کند وولی می توااند 
ه صوررتی ـتبدیل کـنید که حـمید یازز ـب هایی تکلـیفش رراا  ددرر  صوررتت ـن اید به حـمید ـکمک کـنید وو ـحاصل ـجمع   پذیرفته نـیست. شما ـب

بتوااند آآنن رراا حل کند.

ووررووددیی
 خوااهد بودد.٣۳ وو ٢۲ وو ١۱ کاررااکتریی که یک عباررتت جمعی صحیح اازز ااعداادد ١۱٠۰٠۰یک ررشته یی حدااکثر 

خرووجی
ددرر تنها خط خرووجی باید عباررتی رراا چاپپ کنید که قابل محاسبه براایی حمید باشد (که می توااند همانن عباررتت ووررووددیی باشد).

:١۱نمونه یی 
OutputInput

1+2+33+2+1

:٢۲نمونه یی 
OutputInput

1+1+1+3+31+1+3+1+3 

 

:٣۳نمونه یی 
OutputInput

22



٢۲ – A Man, A Plan, A Canal: Panama
ووااژژهه هایی ١۱ووااررووخواانهررشته یی  ند  ی شودد، ماـن ددووطرفف ـیک جورر خـوااندهه ـم که اازز  ااست  ررشته اایی  ندرروومم  یا پالـی یک،   دداامادد، ـک

madam، mom  :که همگی پالیندرروومم هستند. همچنین شعر ززیر ووااررووخواانه ااست

شو همرهه بلبل بلب هرمه ووشش    شکر بترااززوویی ووززااررتت برکش

  نیز پالیندرروومم ااست؛ ررووشن ااست که فضاهایی خالی وو عالیم نشانه گذااررییA man, A plan, A canal: panamaجمله یی 
مانند وویرگولل وو نقطه رراا ددرر نظر نمی گیریم.

ووررووددیی
سطر بعدیی یک ررشته ددااددهه شدهه ااست. n وو ددرر هریک اازز١۱n١۱٠۰٠۰٠۰٠۰ددرر نخستین سطر ووررووددیی عددد

خرووجی
  سطر باشد که ددرر هر سطر آآنن نوشته شدهه که ررشته یی متناظر ددرر ووررووددیی چه ووضعیتی دداارردد، ااگر ررشته ووااررووخواانه ووnخرووجی باید 

 رراا چاپپ کنید.N وو ددرر غیر ااین صوررتت ددرر خرووجی حرفف Pآآینه اایی ااست ددررخرووجی 

:١۱نمونه یی 
OutputInput

P
N
N
N
P
P

6
H
I6S8DOTV
8HDDVNIEEM
5XMJLMXZ
CO3YXY3OC
WOVOW

:٢۲نمونه یی 
OutputInput

P
N
P
N
N
P
P

7
MOW, OM
MEW3M
99KIK...99
5R
OAW XVX; WAO
7:17
 
 

1 Palindrome



حلزووننسرنوشت  -٣۳
 حلزوونی نگونن بخت ته چاله اایی چـــــــــــــــهــــــــــــــــل سانتی متریی اافتاددهه ااست وو می خوااهد به سطح ززمین برگردددد، ااوو ررووزز هنگامم
 وو ددرر ززمانن تابش خوررشید می توااند پانزددهه سانتی متر به باال بخزدد، ااما شب هنگامم که می خواابد پنج سانتی متر به سمت پایین سُـر

هر ررووزز % اندهه  موددیی ـم ووضعیت ـع ززیاددیی ددرر  مدتت  چونن  ین  ی خورردد. همچـن سبتررووزز نـخست  ١۱٠۰ـم ین ـن به هـم ی شودد وو  سته ـم  ـخ
مسافت کمتریی طی می کند تا ااینکه یا اازز خستگی بمیردد یا به سطح ززمین برسد. ددرر نتیجه ااین حلزوونن خاصص ددااستانن ما هر ررووزز

 سانتی متر کمتر اازز ررووزز پیش به باال می خزدد. سرنوشت حلزوونن ددااستانن ما شیرین ااست:١۱/۵

ااررتفاعی پس اازز سرخوررددننااررتفاعع پس ااززباالخزیدننااررتفاعع ااوولیهررووزز

1-40-25-30

2-30-16.5-21.5

3-21.5-9.5-14.5

4-14.5-4-9

هوررااهورراا50

می بینید که حلزوونن خوشبخت ما ددرر آآخرین ثانیه هایی ررووزز پنجم موفق می شودد اازز چاله بیروونن بیاید.

مرددنن اازز خستگی  ددوو حالت دداارردد: 

گر پس اازز ددهه ررووزز به سطح ززمین نرسیدهه•  حلزوونن تمامم تواانن خودد رراا ددست می ددهد، براایی نمونه حلزوونن ددااستانن باال اا
باشد اازز خستگی می میردد.

خستگی ااوو رراا به جایی برساند که صعودد ااوو ددرر ررووزز کوچکتر یا مساوویی سقوطش ددرر شب شودد.•

ووررووددیی
  سطر پس اازز آآنن چهاررnتعداادد حلزوونن ها به شما ددااددهه شدهه ااست وو ددرر هر یک اازز ١۱n١۱٠۰٠۰٠۰ددرر نخستین سطر عددد

که H U D Fعددد  دهه ااست؛  چاله، H ددااددهه ـش ند، U عـمق  طی ـک وااند  طی ررووزز می ـت که حـلزوونن ددرر  سافتی  کهD ـم سافتی    ـم
 ددررصد خستگی ررووززاانه یی حلزوونن ااست.Fحلزوونن هر شب به پایین سر می خورردد وو 

خرووجی
یک اازز  هر  ااگر ددرر ررووزز nددرر  که  صوررتت  ااین  به  ید،  چاپپ کـن ناظر ددرر ووررووددیی رراا  لزوونن مـت وشت ـح سطر ـخرووجی سرـن  iبه وفق   ااُُمم  ـم

 RIP on day iااُُمم اازز خستگی مرددهه بودد بنویسید i وو ااگر ددرر ررووزز success on day iخرووجج اازز چاله شدهه بودد ددرر خرووجی بنویسید 

:١۱نمونه یی 
OutputInput

success on day 3
RIP on day 3
RIP on day 1

3
69 31 9 6
26 7 3 48
23 2 2 38



:٢۲نمونه یی 
OutputInput

RIP on day 3
RIP on day 3
RIP on day 9
RIP on day 5

4
92 37 17 36
42 18 10 35
89 28 4 22
97 24 7 29
 

:٣۳نمونه یی 
OutputInput

success on day 4
success on day 4
RIP on day 4
RIP on day 7
success on day 3
RIP on day 6
RIP on day 3

7
57 27 11 3
91 42 22 4
48 7 2 38
31 5 3 9
91 34 3 3
92 45 19 18
66 8 3 42



بدترین بهانهها - ۴
شرکت جذاابب  ااین ررقـابـت هایی  عدهه اایی اازز دداانـش آآموززاانن ددرر  ید  که می بیـن ی نت گـذشته وو هـمانن گونه   ددوو هفـته اازز لـیـگ حـل
 نـکرددهه ااند. ددااـنش آآموززاانن تـنبل آآنقدرر بهاـنه هایی عـجیب آآووررددند که ـمشاوورراانن کالفه شدند وو به هـمین ددـلیل  ـتصمیم گرفتند اازز
 دداانش آآموززاانی که شرکت نکرددهه ااند بخوااهند هریک ددرر ددفاعیه اایی ددلیل هایی خودد رراا بنویسند وو با اایمیل بفرستند. بهانه هایی
 ووااهی ززیاددیی ددرر ااین نامه هایی جانسوزز تکراارریی بوددند، بنابرااین تصمیم بر آآنن شد که برنامه اایی بنویسیم که با توجه به تکراارر

ووااهی ه هایی  به بهاـن رنامه  ااین ـب فی بـدهد. ددرر  یازز مـن ه ها اامـت به ددفاعـی ش آآموززاانن  ددفاعیه یی ددااـن ووااهی ددرر  ه هایی  یدووااژژههبهاـن   کـل
می گوییم.

ووررووددیی
عددد سطر ووررووددیی ددوو  یدووااژژهه ها وو١۱K٢۲٠۰ددرر نـخستین  عداادد کـل دهه ااست. ددرر١۱E٢۲٠۰ـت ه ها ددااددهه ـش عداادد ددفاعـی  ـت

K تا سطر سطر ـبعدیی، یـعنی اازز سطر ددوومم   K+1 یدووااژژهه آآـمدهه ااست وو ددرر سطر ددررست یک کـل سطر پس اازز آآنن،Eااُُمم، ددرر هر    
ااُُمم، ددرر هر سطر ددفاعیه یکی اازز دداانش آآموززاانن آآمدهه ااست.K+E+2 تا سطر K+2یعنی اازز سطر 

خرووجی
ددااررند ددرر خودد  ید ووااژژهه رراا ددرر  عداادد کـل شترین ـت که بـی ه هایی رراا  یا ددفاعـی ددفاعیه  نی  ید، یـع چاپپ کـن ه ها رراا  بدترین بهاـن اید  رووجی ـب  ددرر ـخ

سطر هایی جدااگانه چاپپ کنید. 

:١۱نمونه یی 
Input

5 3
hamster
ate
homework
canary
died
My hamster ate my homework.
Can you believe my hamster died after eating my canary... AND MY HOMEWORK?
This excuse is so good that it contain 0 keywords.

Output

Can you believe my hamster died after eating my canary... AND MY HOMEWORK?



:٢۲نمونه یی 
Input

6 5
superhighway
crazy
interstellar
bedroom
war
building
I am having a superhighway built in my bedroom.
I am actually crazy.
1234567890.....,,,,,0987654321?????!!!!!!
There was a interstellar war!
I ate my dog, my canary, and my homework ... note outdated keywords?

Output

I am having a superhighway built in my bedroom.
There was a interstellar war!

 


