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مرجع تخصصی سودوکو
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در ایي دٍر  42جذٍل ارائِ شذُ است ٍ در هجوَع  4ساػت فزطت داریذ تا پاسخ جذاٍلی کِ حل کزدُایذ را ارسال ًواییذ .اهتیاس
جذاٍل تِ قزار سیز است:

تزای جذاٍلی کِ تا ػالهت * هشخض شذُ اًذ اهکاى حل آًالیي ٍجَد ًذارد ،اها هاتقی جذاٍل حل آًالیي دارًذ

نحوه پاسخ دهی:
ّز جذٍل دارای دٍ سغز ٍ ستَى ًشاًِ گذاری شذُ هی تاشذ .تزای ّز جذٍل هی تایست توام اػذاد سغز یا ستَى هشخض شذُ را اس چپ تِ راست
تزای سغزّا ٍ اس تاال تِ پاییي تزای ستَى ّا در قسوت پاسخ ٍارد کٌیذ.

شرح قوانین دفترچه تمرینی تورنمنت جایزه بزرگ سودوکو (رانذ  – 8ایتالیا)

صفحه 2-

مرجع تخصصی سودوکو
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اػذاد  1تا  6را عَری در خاًِ ّای جذٍل قزار دّیذ کِ در ّیچ یک اس سغزّا ،ستَى ّا ٍ هزتغ ّای کَچک ( 3×4یا
 ٍ ،)4×3یا ًَاحی پزرًگ شذُ ػذدی تکزاری ًثاشذ.
اػذاد  1تا  9را عَری در خاًِ ّای جذٍل قزار دّیذ کِ در ّیچ یک اس سغزّا ،ستَى ّا ٍ هزتغ ّای کَچک ،3×3
ػذدی تکزاری ًثاشذ.
قاًَى سَدٍکَی کالسیک را اػوال کٌیذ تا ایي تفاٍت کِ هزتغ ّای کَچک  3×3دارای شکل ّای ًاهتؼارفی ّستٌذ ٍ
تایذ اػذاد  1تا  9در ایي ًَاحی پزرًگ شذُ تذٍى تکزار تاشٌذ.

1-6 Mini Sudoku
7-11 Classic
Sudoku
12- Jigsaw Sudoku

قاًَى سَدٍکَی کالسیک را اػوال کٌیذ .ػالٍُ تز آى ،تزخی اس ًَاحی ایي جذٍل ،تِ دٍ قسوت تقسین شذُ اًذ .قسوتی
اس آى در سوت راست ٍ قسوت دیگز در سوت چپ جذٍل قزار دارد (خغَط کوزًگ رٍتزٍی ّن در کٌارُ ّای جذٍل

13- Toroidal
Sudoku

ًشاىدٌّذُ ایي تقسین هحذٍدُ ّاست) .ایي هحذٍدُ ّا ًیش ًثایذ اػذاد تکزاری داشتِ تاشٌذ.
قاًَى سَدٍکَی کالسیک را اػوال کٌیذ .ػالٍُ تز آى ،هجوَع اػذاد در ّز ًاحیِ خظ چیي شذُ تزاتز تا ػذدی است کِ
در گَشِ تاال سوت چپ ایي ًَاحی ًَشتِ شذُ است .داخل ًاحیِ ّای خظ چیي ،ػذدی ًوی تَاًذ تکزاری تاشذ.

14- Killer

قاًَى سَدٍکَی کالسیک را اػوال کٌیذ .اػذادی در دٍ ستَى ،در سوت چپ تیزٍى جذٍل دادُ شذُ اًذ.در ّز سغز
هزتَعِ ،ایي اػذاد را تایذ تِ طَرت قزیٌِ یکذیگز ،در یکی اس سِ خاًِ اٍل اس ّز دٍ عزف آى سغز قزار دّیذ.
(نحوه قرینگی :تزای هثال اگز یکی اس اػذاد در خاًِ دٍم اس سوت چپ سغز هزتَعِ قزار گیزد ،ػذد دیگز تایذ در خاًِ

15- Coast to Coast
Sudoku

دٍم اس سوت راست آى قزار گیزد).
قاًَى سَدٍکَی کالسیک را اػوال کٌیذ .ػالٍُ تز آى ،در تزخی اس خاًِ ّای جذٍل پیکاى ّایی رسن شذُ است .ػذدی
کِ در خاًِ پیکاى دار قزار دارد حذاقل یکثار در هسیز ًشاى دادُ شذُ تَسظ ّز پیکاى تکزار شذُ است( .خاًِ شاهل

16- Cupid Sudoku

پیکاى ًقغِ شزٍع تزای ّز جستجَ هی تاشذ).
قاًَى سَدٍکَی کالسیک را اػوال کٌیذ .ػالٍُ تز آى ،هجوَع اػذاد دٍ خاًِ هجاٍری کِ تیٌشاى خظ پزرًگ رسن
شذُ ،تزاتز تا  11یا  11هی تاشذ .هیاى توام خاًِ ّای هجاٍری کِ هجوَع آى ّا تزاتز تا  11یا  11هی تاشذ ،خظ

17- 1011 Sudoku

پزرًگ رسن شذُ است.
اػذاد  1تا  9را عَری در خاًِ ّای جذٍل قزار دّیذ کِ در ّیچ یک اس سغزّا ،ستَى ّا ٍ هزتغ ّای کَچک 2 ٍ 3×3
هجوَػِ اس خاًِ ّای رًگی (تا حزٍف یکساى) ،ػذدی تکزاری ًثاشذ .خاًِ هزکشی جذٍل تزای ّز ً 2احیِ رًگی

18- The Big Bang
Theory Sudoku

هشتزک است.
قاًَى سَدٍکَی کالسیک را اػوال کٌیذ .ػالٍُ تز آى ،تؼضی اس خاًِ ّا در جذٍل دارای یک خظ هَرب ّستٌذ .در ایي
خاًِ ّا تایذ دٍ ػذد قزار گیزًذ ٍ ػذد کَچکتز تایذ ّوَارُ تاالی ػذد تشرگتز قزار گیزد.

19- Tight fit

جذٍل را تا اػذاد  1تا  8پز کٌیذ تغَریکِ در ّیچ یک اس سغزّا ،ستَى ّا ٍ ًَاحی پزرًگ شذُ ،ػذدی تکزاری ًثاشذ.
جذٍل تایذ تِ ًَاحی  8خاًِای تقسین تٌذی گزدد.توام ًقاعی کِ اس هحل تقاعغ  3خظ در جذٍل حاطل هی شًَذ
ًشاًِگذاری شذُاًذّ .یچ ًقغِای کِ  2خظ اس آى ػثَر کٌذ ٍجَد ًذارد( .تزای ًوًَِ توزیٌی داخل دفتزچِ ،جذٍل

20- Tripod

 3×4لحاػ شذُ ٍ تایذ اػذاد  1تا  6را در جذٍل قزار دّیذ).
قاًَى سَدٍکَی کالسیک را اػوال کٌیذ .ػالٍُ تزآى ،هجوَع اػذاد در ّز ًاحیِ ًقغِ چیي،تا یک حزف یا گزٍّی اس
حزٍف تؼییي شذُ کِ در گَشِ تاال سوت چپ ایي ًَاحی ًشاى دادّشذُ است .درداخل ًاحیِ ّای ًقغِ چیي ،ػذدی
ًویتَاًذ تکزاری تاشذ .ضوي آًکِ حزٍف  Aتا ً Iوایٌذُ یک ػذد هتفاٍت اس تیي اػذاد  1تا  9است( .تزای ًوًَِ

21- Letter Killer

توزیٌی اػذاد  1تا  6را در جذٍل قزار دّیذ).
شرح قوانین دفترچه تمرینی تورنمنت جایزه بزرگ سودوکو (رانذ  – 8ایتالیا)

صفحه 3-

مرجع تخصصی سودوکو
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اػذاد  1تا  6را عَری در خاًِ ّای جذٍل قزار دّیذ کِ در ّیچ یک اس سغزّا ،ستَى ّا ٍ  2هزتغ ّ ، 6×6وچٌیي
ًَاحی پز رًگ شذُ ای کِ ّز یک شاهل  6خاًِ هی تاشٌذ ،ػذدی تکزاری ًثاشذ.

22- Chain

قاًَى سَدٍکَی کالسیک را اػوال کٌیذ .ػالٍُ تز آى ،اگز اختالف تیي اػذاد خاًِّای هجاٍر ّن تزاتز تا  1تاشذ ،تیٌأى
دٍ خاًِ ،دایزُ سفیذ قزار دادُ شذ است ٍ اگز اػذادی کِ در دٍ خاًِ هجاٍر قزار هی گیزًذ ،یکی دٍ تزاتز دیگزی تاشذ،
تیي ایي دٍ خاًِ هجاٍر ،دایزُ سیاُ ٍجَد دارد .دایزُ ّایی کِ تیي اػذاد  4 ٍ 1قزار هی گیزًذ هی تَاًٌذ ّن سفیذ ٍ
ّن هشکی تاشٌذ .تواهی دایزُ ّای سیاُ ٍ سفیذ هوکي ،در جذٍل ًشاًِ گذاری شذُ اًذ.

23- Kropki

قاًَى سَدٍکَی کالسیک را اػوال کٌیذ .ػالٍُ تز آى ،اػذاد تیزٍى جذٍل تیاًگز سِ ػذدی ّستٌذ کِ در سِ خاًِ اٍل
هتٌاظز تا سغز یا ستَى هزتثظ تا اػذاد تیزًٍی ،قزار هیگیزًذ .تا ایي ٍجَد ،در ّز یک اس گزٍُ سِ تایی اس اػذاد تیزًٍی،
یک ػذد اشتثاُ است.
اػذاد اشتثاُ در ّز یک اس جْت ّای جذٍل (تاال ،پاییي ،چپ ،راست) هتفاٍت اس ّن هی تاشٌذ (تِ ػثارتی اػذاد  1تا 9
تذٍى تکزار ،در ّز یک اس جْت ّای جذٍل تِ دست خَاّذ آهذ).

24- Three is a
Crowd Sudoku

شرح مختصری از حل برخی از جذاول:
جذول شماره to Coast Sudoku) 15

:(Coast

تِ سغز چْارم ًگاُ کٌیذ؛ اػذاد تیزًٍی  2 ٍ 1تزای ایي سغز دادُ شذُ اًذ .هی داًین کِ عثق قاًَى ایي جذٍل یکی اس اػذاد تیزًٍی تایذ در یکی اس سِ
خاًِ اٍل اس سوت چپ ٍ دیگزی در ّواى خاًِ اس سوت راست در سغز هزتَعِ قزار گیزد.
هشاّذُ هی کٌیذ کِ در تلَک  ،2کاًذیذ  1هشخض است .تٌاتزایي تزای سغز  ، 2ػذد تیزًٍی  1تایذ در یکی اس خاًِ ّای سغز  2در تلَک  6قزار گیزد
(سِ خاًِ اٍل اس سوت چپِ سغز  2در تلَک  ٍ 2سِ خاًِ اٍل اس سوت راستِ سغز  2در تلَک  6قزار دارًذ) .چَى ػذد  8در خاًِ دٍم اس سوت راست
سغز  2قزار دارد پس کاًذیذ  1یا در خاًِ اٍل (خاًِ سغز  2ستَى  ٍ )9یا در خاًِ سَم (خاًِ سغز  2ستَى  )7اس سوت راستِ سغز  2قزار خَاّذ
گزفت (خغَط راٌّوای قزهش رًگ) .تِ ایي تزتیة هَقؼیت ّای سیز در جذٍل هشخض هی شَد:
 -1در تلَک  5تٌْا خاًِ سغز  5ستَى  6تزای کاًذیذ  1تاقی هی هاًذ (تزای سایز خاًِ ّای تلَک  5در سغز ٍ ستَى هتٌاظزشاى کاًذیذ  1را
دارین .خغَط راٌّوای طَرتی رًگ).
 -4هَقؼیت کاًذیذ  2در سغز  2تلَک  2هشخض هی شَد .خاًِ سغز  2ستَى ( 1در ستَى سَم کاًذیذ  2را دارین .خغَط راٌّوای سثش رًگ)
 -3هی داًین اػذاد تیزًٍی تایذ تِ طَرت قزیٌِ در سغزّای هزتَعِ قزار گیزًذ .پس تِ دلیل قزار گیزی ػذد  2در خاًِ اٍل اس سوت چپ سغز
 2در هزحلِ قثل ،هَقؼیت ػذد  1در سغز ً 2یش هشخض هی شَد .خاًِ اٍل اس سوت راست سغز ( 2خاًِ سغز  2ستَى .)9

شرح قوانین دفترچه تمرینی تورنمنت جایزه بزرگ سودوکو (رانذ  – 8ایتالیا)

صفحه 4-

مرجع تخصصی سودوکو

جذول شماره Big Bang Theory Sudoku) 18
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:(The

عثق قاًَى ایي جذٍل ّیچ یک اس اػذاد  1تا ً 9وی تَاًٌذ در ًَاحی رًگی کِ ّز یک تا حزٍف جذاگاًِ ًشاًِ گذاری شذُاًذ ،قزار گیزًذ .هی خَاّین
هَقؼیت کاًذیذ  1را در سِ ستَى آخز جذٍل تزرسی هی کٌین:
در ستَى  ، 9در تلَک  ، 3کاًذیذ  1هشخض است .پس در تلَک  6در خاًِ ّای ایي ستَى کاًذیذ ً 1وی تَاًذ قزار گیزد .در سغز ّ 5ن کاًذیذ 1
هشخض است .خاًِ سغز  6ستَى ّ 7ن ًوی تَاًذ شاهل کاًذیذ  1تاشذ .چَى جشء ًاحیِ رًگی است کِ تا حزف  Cهشخض شذُ است ٍ ػذد  1در
هزکش جذٍل (خاًِ ستَى  5سغز  )5تزای ّز ً 2احیِ رًگی هشتزک است .پس کاًذیذ  1در تلَک  6تٌْا هی تَاًذ در یکی اس خاًِ ّای ستَى  8قزار
گیزد( .خغَط راٌّوای قزهش رًگ)
اکٌَى تٌْا یک هَقؼیت تزای کاًذیذ  1در تلَک  9تاقی هی هاًذ .خاًِ سغز  9ستَى ( .7تزای خاًِ ّای هتٌاظز ستَى ّای  9 ٍ 8در هزاحل قثل
هَقؼیت ایي کاًذیذ هشخض شذ .دٍ خاًِ اس ستَى  7تلَک ً 9یش جشء ًاحیِ رًگی  Cهی تاشٌذ ٍ چَى ایي ًاحیِ شاهل ػذد  1است سایز خاًِ ّای
آى دیگز ًوی تَاًٌذ ایي ػذد را در خَد جای دٌّذ .خغَط راٌّوای آتی رًگ)

جذول شماره Killer) 21

:(Letter

تِ ستَى  6تَجِ کٌیذ؛ یک ًاحیِ ًقغِ چیي شاهل سِ خاًِ در ایي ستَى ٍجَد دارد کِ هجوَع  BBرا ًشاى هی دّذ .یؼٌی هجوَع هَرد ًظز تایذ
یک ػذد دٍ رقوی تَدُ کِ ّز دٍ رقن آى تکزاری است (ًاحیِ قزهش رًگ).
هی داًین کِ اػذاد یک ًاحیِ ًوی تَاًٌذ تکزاری تاشٌذ ػالٍُ تز ایٌ کِ تواهی خاًِ ّای ایي ًاحیِ در یک ستَى قزار دارًذ .اگز فزض کٌین تشرگتزیي
اػذاد اس هیاى اػذاد  1تا  6در ایي ًاحیِ قزار گزفتِ اًذ (کاًذیذّای { )}256هی تیٌین کِ هجوَػشاى تزاتز  15هی شَد ( .)2+5+6;15تٌاتزایي
هجوَع هَرد ًظز کِ تایذ یک ػذد دٍ رقوی تا ارقام تکزاری تاشذ تٌْا هی تَاًذ ػذد  11تاشذ کِ اس هجوَع  15کَچکتز است( .ػذد دٍ رقوی تا ارقام
تکزاری تشرگتز اس  15ػذد  44است کِ اس حاطل جوغ سِ ػذد اس هیاى اػذاد  1تا  6تِ ایي رقن ًوی رسین .هجوَع سِ ػذد تشرگتز اس هیاى ایي ارقام
تزاتز تا  15شذ اس حاطل جوغ چِ اػذادی تِ  44تزسین؟)
تٌاتزایي حزف  Bدر ایي جذٍل ًوایٌذُ کاًذیذ  1خَاّذ تَد ٍ .هجوَع ایي ًاحیِ ًیش تزاتز  11هی تاشذ .در توام جذٍل تِ جای حزف  Bػذد  1را قزار
دّیذ (اػذاد تٌفش رًگ) .تِ ایي تزتیة هَقؼیت کاًذیذ  1در دٍ خاًِ جذٍل هشخض هی شَد .خاًِ ّای سغز  1ستَى  ٍ 6سغز  6ستَى ّ( . 1ز
یک اس ایي خاًِ ّا در ًَاحی تک خاًِ ای قزار دارًذ کِ هجوَع  Bرا ًشاى هی دٌّذ .خغَط راٌّوای سثش رًگ)

شرح قوانین دفترچه تمرینی تورنمنت جایزه بزرگ سودوکو (رانذ  – 8ایتالیا)

صفحه 5-

مرجع تخصصی سودوکو

جذول شماره a Crowd Sudoku) 24
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:(Three is

تِ سغز  1تَجِ کٌیذ؛ اػذاد تیزًٍی دادُ شذُ در سوت چپ { ٍ }127در سوت راست { }147هی تاشٌذ (خغَط راٌّوای قزهش رًگ).
هی داًین کِ در یک سغز ًوی تَاًین اػذاد تکزاری داشتِ تاشین ٍ در ّز گزٍُ اس اػذاد تیزًٍی دادُ شذُ یک ػذد اشتثاُ ٍجَد دارد .پس یکی اس اػذاد
 7 ٍ 1در ّز گزٍُ اشتثاُ ٍ در دیگزی درست است (دقت کٌیذ؛ در ایي حالت خاص اگز ّز دٍ ػذد { }17در یک گزٍُ درست تاشذ تزای گزٍُ دیگز
تٌْا یک کاًذیذ تاقی هی هاًذ سیزا ػذد تکزاری ًوی تَاًین در یک سغز داشتِ تاشین .ایي عثق قاًَى جذٍل درست ًیست ٍ در ّز گزٍُ  4ػذد درست
ٍ یک ػذد اشتثاُ ٍجَد دارد ،).تٌاتزایي ػذد سَم در ّز گزٍُ قغؼا درست است .ػذد  2در گزٍُ سوت چپ ٍ ػذد  4در گزٍُ سوت راست.
هشخض شذ کِ در یکی اس سِ خاًِ اٍل اس سوت چپِ سغز ( 1در تلَک  )1کاًذیذ  2را دارین تا تزرسی گزٍُ ّای تاالی جذٍل هی تَاى هَقؼیت آًزا
تشخیض داد .گزٍُ سَم اس سوت چپ در تاالی جذٍل شاهل ػذد  2است پس کاًذیذ  2در خاًِ ستَى  3سغز  1قزار خَاّذ گزفت (خغَط راٌّوای
طَرتی رًگ).
ّوچٌیي در سِ خاًِ اٍل اس سوت راستِ سغز ( 1در تلَک  )3کاًذیذ  4را دارین تاس ّن تا تزرسی گزٍُ ّای تاالی جذٍل هَقؼیت ایي کاًذیذ در سغز
 1هشخض هی شَد .هالحظِ هی کٌیذ کِ گزٍُ اٍل اس سوت راست در تاالی جذٍل شاهل ػذد  4است پس کاًذیذ  4در خاًِ ستَى  9سغز  1قزار
خَاّذ گزفت (خغَط راٌّوای سثش رًگ).
تا تَجِ تِ هشخض شذى هَقؼیت کاًذیذ  2در تلَک  1در هزحلِ قثل اکٌَى تِ راحتی هی تَاى ػذد اشتثاُ گزٍُ سوت چپ سغز  4را تشخیض داد.
(ػذد  )2پس اػذاد  8 ٍ 3در ایي گزٍُ درست ّستٌذ ٍ تا تزرسی اػذاد گزٍُ ّای تاالی جذٍل هَقؼیت کاًذیذ ً 8یش هشخض هی شَد خاًِ ستَى 1
سغز ( 4خغَط راٌّوای آتی رًگ).
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