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Classic Sudoku 

  
  نداشته باشید پس میرم سراغ باقی جداول یلکشم 12×12و  6×6و  9×9گمان کنم براي سودوکوي کالسیک 

  
  

Fortress Sudoku 
  

  :را پی بگیریدبراي این نوع سودوکو باید قانون زیر 
  .، کاندیدي تکراري نباشد3×3کوچک  مربعرا طوري در جداول قرار دهید که در هر سطر، ستون و  9تا  1اعداد 

هـر یـک از    .عالوه بر این در این نوع جداول، ناحیه اي هم به رنگ طوسی نمایان است و برخی خانه ها به این رنگ در آمـده انـد  
  .بزرگتر باشد در مجاورت آن قرار داردبه صورت افقی و عمودي این خانه هاي طوسی باید از خانه سفید رنگی که 

  
دو خانـه   نآاین عدد در خانـه اي سـفید اسـت کـه در کنـار      . معلوم است 8جدول عدد  9براي مثال در همین جدول باال در باکس 

نه طوسی از خانه سفیدي که به صـورت افقـی و عمـودي در مجـاورت آن قـرار دارد      طبق فرض اولیه باید خا. طوسی مشخص است
  .بزرگتر باشد

  .هستند 9که قطعاً بزرگتر باشند،  8از زیر عدد آنها با رنگ قرمز نوشته شده، باید  جدولر ددو خانه طوسی رنگی که یعنی  
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Gappy Consecutive Sudoku 
 

  :براي این نوع سودوکو باید قانون زیر را پی بگیرید
  .، کاندیدي تکراري نباشد3×3کوچک  مربعرا طوري در جداول قرار دهید که در هر سطر، ستون و  9تا  1اعداد 

در ایـن نـواحی مجموعـه اي از    . برخی ناحیه ها نیز با خطوط پررنگ دورشان مشخص شده انـد عالوه بر این در این نوع جداول، 
یک عدد حذف شده است که این عدد، همان عددي است که در گوشه هریـک از  اما در این توالی اعداد،  .دارنداعداد متوالی قرار 

  .محدوده ها درج شده است
نوشته شده است، هرچه باشد، مجموعه اعـداد متـوالی ایـن     گوشه باالي محدوده هادقت کنید در این محدوده ها، عددي که در 

  .ادامه پیدا کنند از آن ا اعداد بزرگترعدد یو تا  شروع شدهآن از از عدد یا اعداد کوچکتر محدوده باید 
 7چراکـه کنـار محـدوده    ( نمی توانـد در محـدوده باشـد    7خانه دارد و براي آن عدد  4زیر که  جدولزرد رنگ  مثال در محدوده
عـدد  چراکـه   .هـم باشـد   6در این مجموعه بایـد حتمـا   . را قرار دهیم 7، باید مجموعه اي از اعداد متوالی بین )نوشته شده است

داریـم،   6جدول  3خب در ستون . هم باشد 6 قطعا یت توالی بایداداریم براي رع 5است و نیز چون در این محدوده  7کوچکتر از 
را } 5689{ هـم و } 4568{هـم  توجه کنید در این محدوده می توان  .باشد 6سمت راستی  جدولبنابراین باید خانه قرمز رنگ 

و داریـم   4 یدنداک ،محدودهاین ه ب هاينتمزیرا در باکس هاي  اشده بودحدم ینا ردنمی تواند  4اما مشخص است که  .فرض کرد
  .باشند} 89{ا تمحباید دو خانه باقی مانده 

  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

 6   43 7   4 

   36  8  5 8 

5 7 4    1   

 5  5  4  3 
3 

4        2 
8 2      56  

 4 6   2 7  7 

 
3   6  1    

    8 
6    

 6   43 7   4 

   36  8  5 8 

5 7 4    1   

 5  5  4  3 
3 

4        2 
8 2      56  

 4 6   2 7  7 

 
3   6  1    

    8 
6    



 

 
SUDOKUCUP.COM 

 

٤ 

 

  

  

Quadruple 
  

  :براي این نوع سودوکو باید قانون زیر را پی بگیرید
  .، کاندیدي تکراري نباشد3×3کوچک  مربعرا طوري در جداول قرار دهید که در هر سطر، ستون و  9تا  1اعداد 

خانه مجـاور ایـن خطـوط     4باید در  اعداداین . چهار عدد در محل تقاطع دو خط نوشته شده اندعالوه بر این در این نوع جداول، 
  .قرار داده شوند

. اسـت } 1237{است و دریکی  }4679{ دو تقاطع در این باکس قرار دارد که در یکی را نگاه کنید، 9زیر، باکس  جدولمثال در 
کس نمی توان بیش از هستند، بنابراین چون در یک با 9 هر دو تماماً داخل باکس ها، داریم و این تقاطع 7 در هر دو تقاطع عدد

زیر هـم قرمـز شـده     جدولکه در  .باشد 7کاندید  جدول،) 8,8(داشت باید وجه اشتراك این دو تقاطع یعنی خانه  7کاندید  یک
  .است

  

  
  

  

  

Sudoku extraregions 
 

  :براي این نوع سودوکو باید قانون زیر را پی بگیرید
  .، کاندیدي تکراري نباشد3×3کوچک  مربعرا طوري در جداول قرار دهید که در هر سطر، ستون و  9تا  1اعداد 

محـدوده هسـتند، ایـن     4زیـر   جـدول محدوده هایی نیز با رنگ طوسی مشخص شده اند که در عالوه بر این در این نوع جداول، 
  .محدوده هاي طوسی نیز بدون تکرار باشند در این 9تا  1خانه دارند و باید اعداد  9محدوده ها هم 
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  .چیسترنگی کردم تا متوجه شوید منظور  رامن براي درك بهتر شما این محدوده هاي مورد نظر 
نمـی   1داریم پس محدودهاي زرد در باکس  4که  1در باکس  .یمکنمی ی رسبر ار 4کاندید ،زرد ییات9در محدوده هاي  براي مثال

باشند، بنـابراین دو محـدوده    4هم نمی توانند  4داریم پس محدوده هاي زرد در ستون  4هم کاندید  4باشند، براي ستون  4توانند 
  .کردم قرمزرا  آنها 4اعداد باشند که  4باید  4زرد در باکس 

دیگـر نمـی    4دقت کنیـد در سـطر   (! نمانده است 4خانه براي  1قرمز رنگ نگاه کنید، آیا فقط  یتای9 هاي ب حاال براي محدودهخ
  .ما هداد ناشن سمت راست جدولدر ز سبگ رنا ب ار زمرقه ودحده مب وطبرم 4 دیدناک. )قرار داد 4 رگید توان جایی

  

   

  

  

  

  

  

 
Killer Sudoku 

  .داشته باشه یلکشماینکه دیگه مفصل در وبالگ توضیح داده شده و کسی نباید 

4        7 
 3    4  8  
  7  1  4   
 4 4  2     
  3 4 5 6 7   
    8     
  1  9  5   
 2      6  
7        1 

4        7 
 3      8  
  7  1  4   
    2     
  3 4 5 6 7   
    8     
  1  9  5   
 2      6  
7        1 



 

 
SUDOKUCUP.COM 

 

٦ 

 

  
 

XV Sudoku 
  :براي این نوع سودوکو باید قانون زیر را پی بگیرید

  .، کاندیدي تکراري نباشد3×3کوچک  مربعرا طوري در جداول قرار دهید که در هر سطر، ستون و  9تا  1اعداد 
 Vیـا   Xنشـانه هـاي   ) چه به صورت افقی و چه به صورت عمودي(مجاور هاي بین بعضی خانه عالوه بر این در این نوع جداول، 

  :این نشانه ها داراي مفهوم زیر هستند .درج شده است
X  : بین هر دو خانه مجاوري کهX  باشد 10نشانه گذاري شده باشد، باید مجموع این دو خانه.  
V:  بین هر دو خانه مجاوري کهV  باشد 5نشانه گذاري شده باشد، باید مجموع این دو خانه.  

بنابراین در این نوع جـدول   .دنشانه گذاري شده ان Vو  Xهستند با  5یا  10تمام خانه هایی که داراي مجموع  :مهمبسیار نکته 
نشان داده شـده گیـر خواهیـد    } 159{در قسمت  ،در انتهاي حل و اگر جایی گیر کردید، این نکته را بدانید، مثال در جدول زیر

وجـود   Xشده ولی آنجـا عالمـت    10نمی توانند کنار هم باشند زیرا جمع آنها } 19{فهمید که  راکرد، به راحتی باید این نکته 
  .وسط باشد و همین نکته جدول را حل خواهد کرد 5نابراین باید ندارد، ب

، }28{، }19{در دو خانـه ترکیبـات    10زیرا براي مجموع  .در حل این نوع جداول قوانین سودوکوي افزونه می تواند کمک کند
  .نداریم 5دقت کنید . را داریم} 46{و } 37{

  .نداریم 5داریم و باز هم } 23{و } 14{براي دو خانه نیز فقط  5براي مجموع 
اریم، باقی کار هم باید بـا همـین تکنیـک    گذب 5می توانیم  ندارد Vو  X هایی از آن که نشانهخانه  تنها در باکس در هربنابراین 
  .تکنیک هاي کالسیک حل شودو  5و  10مجموع 

  
  

، بـه  4شدن باید این خانـه کنـار    10خورده، بنابراین براي  Xش یداریم که جلو 4یک جا  5در باکس همین جدول باال،  درمثال 
  .شود 10باشد تا مجموع آنها  7خورده و باید این خانه  Xش یداریم، که باال 3 دیدناکیا درهمین باکس  .باشد 6طور قطع 

  .رنگ قرمز نشان دادمباشد که با  5و باید قطعا این خانه د رخانه ندا 1دارند، فقط  Vو  Xجدول، تمام خانه ها  6یا براي باکس 
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Bent Diagonal 
 

  :براي این نوع سودوکو باید قانون زیر را پی بگیرید
  .، کاندیدي تکراري نباشد3×3کوچک  مربعرا طوري در جداول قرار دهید که در هر سطر، ستون و  9تا  1اعداد 

 .هم براي مسابقه ویژه نامه داشتیم امدلش راین نوع جداول شبیه به همان سودوکوي قطري معمولی است که یک  ،عالوه بر این
  . این مسیرهاي قطري به صورت خمیده هستند و اما اینجا کمی فرق داره

  
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
جدول اصلی است، براي منحنی هاي قطري، یک بار آنرا سبز کرده ام و یک بار دیگر زرد  هب وطبرممثال در جدول هاي باال، اولی 

دو منحنی دیگر هم دقیقا قرینه این ها است که در طـرف  دقت کنید ، .چیستتا نشان دهم منظور از منحنی هاي قطري 
  .مقابل است و آنها را نکشیده ام

ل کالسیک اسـت و ایـن   کامال مث ولجد نیا قوانین .در آنها بدون تکرار باشد 9تا  1خانه دارند و باید اعداد  9این منحنی ها هم 
  .همین. هستندل ح يرابی قطرها هم کمک

  

  7  9     
     6 9   

9 6 3    4 1  

2 3       8 
  1    5   

5       3 4 
 9 4    2 6 5 
  2 3      
    5  7   

 

  7  9     
     6 9   

9 6 3    4 1  

2 3       8 
  1    5   

5       3 4 
 9 4    2 6 5 
  2 3      
    5  7   

 

  7  9     
     6 9   

9 6 3    4 1  

2 3       8 
  1    5   

5       3 4 
 9 4    2 6 5 
  2 3      
    5  7   
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Antiknight 
 

  :سودوکو باید قانون زیر را پی بگیرید براي این نوع
  .، کاندیدي تکراري نباشد3×3کوچک  مربعرا طوري در جداول قرار دهید که در هر سطر، ستون و  9تا  1اعداد 

  !رنج هم بلد باشیدطنوع جداول باید ش، در این عالوه بر این 
جلو حرکت کرده و یک خانه به صـورت غیـر    سمت، یعنی دو خانه به حرکت می کند Lاسب به صورت رنج می دانیم طدر ش

  .رنج استفاده شودطدر این نوع جدول سودوکو باید از قانون حرکت اسب در ش. مستقیم حر کت می کند
خانه اي که به صورت حرکت اسب در شطرنج بـه هـم متصـل    دو یکسان نمی توانند در  کاندیددو بدین ترتیب که 

و در طـول مسـیر مـد     یکسان فقط در خانه انتهایی مسیر نمی توانند یکسان باشند کاندیددقت کنید دو  .شده اند قرار گیرند
  . نظر نیست

  :مثال زیر را بیبنید
 ندرکـ بـراي تصـور   . را به صورت حرکت اسب در شـطرنج نشـان داده ام   1موقعیت هاي  مامتجدول،  4در باکس  1براي کاندید 

تمام مسیرهاي نشان داده شده با فرض مهـره  ! اسب در شطرنج استمفهموم این حرکت باید فرض کنید کاندید شما همان مهره 
   .زیر است جدولبه صورت  1اسب بودن کاندید 

بدین ترتیب خانه هـاي زرد رنـگ    .با خطوط قرمز مشخص شده اند 1تمام مسیرهاي حرکت اسب براي کاندید  ،جدولطبق این 
بنابراین این خانه هاي زرد رنگ نمـی تواننـد    .مرکزي داراي ارتباط از طریق حرکت اسب هستند 1خانه هایی هستند که با خانه 

  .ام هیدکش مها ر انهآ ،مهه هادد اننشي راب ماا ستنده 1 دیدناکس اکن بمیه در درز ياه هناخ یخرب یدکن تقد .باشند 1
  .دنبا کاندید اول یکسان باش، فقط خانه انتهایی که مربوط به حرکت نهایی اسب است نمی تواند دقت کنید مسیر مهم نیست

 .شده انـد نوشته جدول قرمز داخل خانه هاي رنگ  باباقی است که  8، تنها دو خانه براي 3در همین جدول در باکس براي مثال 
هـا   8سـبب حـذف یکـی از     3را ببینید، این مسیر در حرکتش به سمت بـاکس   6در باکس  8از طرفی مسیر اسب براي کاندید 

  /تمام. پایینی باید درست باشد 8 قطعاً بنابراین. که با رنگ سبز نشان داده شده استشده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 8     5  2 
5    2    8 
  7     6 8 

6  1     8  
3        9 
 2     6  3 
 6     8   
    3    6 
1  4     2  
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Twin Detector Sudoku 
  :براي این نوع سودوکو باید قانون زیر را پی بگیرید

  .، کاندیدي تکراري نباشد3×3کوچک  مربعرا طوري در جداول قرار دهید که در هر سطر، ستون و  9تا  1اعداد 
عـدد نوشـته شـده در    . هستند که با فلش نشان داده شده استعالوه بر این در این نوع جداول، برخی خانه ها داراي جهت هایی 

تعداد خانه هایی هم که مـی تواننـد ایـن مجمـوع را      .این خانه ها برابر با مجموع اعدادي است که جهت فلش آنرا نشان می دهد
ستند، یا در جایی دیگـر  تداعی کننده ه} 612{در جهتی معین اعداد  9مثال براي عدد  .دند هر تعدادي باشنایجاد کنند می توان

به هم برخورد کرده اند، در این دو خانه اي که بدین صـورت  فلش ها هم دقیقا در جهت خالف هم،  برخی .تداعی می کند} 63{
  .است، دو عدد یکسان هستند

  
  

 رد 9باشـند، مـثال بـراي    دقت کنید این مجموع اعداد بعد از فلش ها هر تعدادي می توانند باشند، حتی می توانند تکـراري هـم   
و بـه صـورت اریبـی باشـد کـه       میشـ اب هتشاد ار} 522{ بیکرت یتح میناوت یم دیدناک نیا يارب ،میراد ار شلف تمالع يا هناخ
  .دیهد رارق رظن دم ار تابیکرت مامت ات حل این جدول بسیار هوشیار باشید در نیاربانب. سطر و ستون هم ندارد لکشم
  

  !مگر .باشد 1باشند زیرا حاصل جمع اعداد دیگر نمی تواند  1با این حساب خانه هایی که از آنها فلش خارج می شود نمی توانند 
  .باشند 1داراي دو جهت روبروي هم هستند که می توانند مگر خانه هایی که 

هـا   1حـال بـا ایـن     .است که قرمز شـده اسـت   5فقط در ستون  1جدول، موقعیت کاندید  5در باکس براي مثال در جدول باال، 
امـا  ، باشد 1باالقوه طبق نکته باال، خانه زرد باالیی می تواند  .نیز معلوم می شود که دو خانه زرد است 2براي باکس  1موقعیت 

باشد، امـا   1هم کاندید  1باید خانه مقابل آن در باکس  ،الاب هتکن و باشد، با توجه به فلش هاي روبروي هم 1اگر خانه زرد باالیی 
 1ه پـایینی  ننشده وخا 1 باشد که سبب می شود خانه زرد رنگ باالیی 1داریم بنابراین این خانه نمی تواند  1کاندید  3در ستون 
  .باشد
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Notwo Sudoku 
  :براي این نوع سودوکو باید قانون زیر را پی بگیرید

  .، کاندیدي تکراري نباشد3×3کوچک  مربعرا طوري در جداول قرار دهید که در هر سطر، ستون و  9تا  1اعداد 
  

نمـی  ) اریب قابل قبول نیسـت  –به صورت افقی و عمودي (دو خانه کنار هم این نوع جدول، تعریف اضافی در طبق عالوه بر این، 
  .هستنداختالف با هم  2ی باشند که داراي هایکاندید شاملتوانند 

  .باشند 7و  3باشد، خانه هاي مجاور آن در امتداد افقی و عمودي نمی توانند  5مثال اگر خانه اي 
  
  
  
  
  
  
  
  

، واضـح اسـت خانـه زرد در    اسـت  نایـ امند زر گنر اب هک باقی مانده است 5دو محل براي کاندید  9مثال در جدول باال، در سطر 
براي کاندیـد   5یا اینکه در باکس  .و این قابل قبول نیست 2می شود  5و  7باشد، چراکه اختالف  5نمی تواند  7و کنار   9باکس 

هـم   4هستند، ستون  6هستند که هر دو داراي دو اختالف با  8و  4باشند زیرا کنار  6سه خانه سبز رنگ داریم که نمی توانند  6
  .باشد 6دارد بنابراین خانه آبی باید  6که 

  
Mathdoku 

  :براي این نوع سودوکو باید قانون زیر را پی بگیرید
  .عددي تکراري نباشد محدوده هاي پررنگ شدهرا طوري در جداول قرار دهید که در هر سطر، ستون و  9تا  1اعداد 

 یکـی از این عدد ناشی از انجـام  عددي نوشته شده است،  دو خانه،واصل  عالوه بر این، بین برخی از خانه هاي جدول و در خط
ایـن عـدد   . شده اسـت  هتنوش 5مثال بین دو خانه عدد  .این دو خانه استاعداد بین ) ضرب، تقسیم، جمع یا تفریق(عمل اصلی  4
 ایـ ) 1×5(یا حاصل ضـرب باشـد   ) 7-2مثال (یا حاصل تفریق باشد ) 4+1مثال (می تواند ناشی از جمع اعداد این دو خانه باشد  5
ریاضی باالیی داشته باشید، مثال باید توان  .دوبن 5 يابرلی اص لمع تالامتحا مامت اهنیا دینک تقد .دشاب )1/5=5(م یسقت لصاح

 یمـ  داجـ یا 9+8تنهـا از حاصـل جمـع     17یا  .بدست می آید 9×8نوشته شده است قطعا از ضرب  72در حالتی که بین دو عدد 
  .ددرگ
  
  

   9 1 5 6   
  3     9  
 5      4  
      7   
     8    
    4     
   6      
  4       
  9 3 2 1 4 7  
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 ردکـه  و همـانطور   انجام بگیرد )ضرب، تقسیم، جمع و تفریق(عمل اصلی  4در محدوده هاي پررنگ شده، حتما باید  :نکته مهم
بـراي مثـال اگـر در محـدوده عمـل ضـرب و        .عدد بین خانه ها داریـم  4ر هر محدوده مشخص شده، تنها می بینید د ریز ولدج

داریـم،   24براي مثال در جدول زیر، در سطر اول عـدد   .باشندجمع و تفریق باید تقسیم انجام گرفت، دو عمل اصلی دیگر حتما 
اسـت  } 83{فقط می توانیم عمل ضرب را در نظر بگیریم که یـا   24براي عدد   .محدوده آنرا می خواهیم مورد تحلیل قرار دهیم

دو عمل اصلی تفریق و تقسیم نمی توانند مورد استفاده قرار گیرنـد، دلـیلش را خودتـان مـی      10از طرف دیگر براي ، }46{و یا 
شـود هـم    10ي تقسـیمی کـه حاصـلش    داریـم و بـرا   10شود نیاز به عددي بزرگتـر از   10دانید، زیرا براي تفریقی که حاصلش 

 ياهـ  بـاقی مانـده در ایـن محـدوده عمـل      5 ددع باید عمل اصلی حتما جمع باشد، بناباین براي دو 10بنابراین براي  !!همینطور
   .دناصلی باید تقسیم و تفریق باش

  
  

Cubic 
  !خیلی ساده

کنار جـدول نشـان داده شـده انـد بـدون تکـرار       خانه که با فلش در  8مسیر شامل  12 در 8تا  1اعداد یک مکعب داریم که باید 
 .تکرار باشند بدوندر آنها هم  8تا  1محدوده با خطوط پررنگ هم داریم که باید اعداد  6ضمن آنکه  .باشند

  .مثال زیر را بررسی کنید
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داریـم بنـابراین بـراي     6در ایـن مسـیر   . باال مسیر قرمـز را ببینیـد   جدولمثال در . خط همین مسیر فلش ها است 12منظور از 
بنـابراین بـراي   . داشته باشیم، این اتفاق براي مسیرهاي نارنجی و بنفش هم افتاده اسـت  6خطوط قرمز نمی توانیم جاي دیگري 

  .می ماند که با رنگ سبز نشان داده شده است 6براي  خانهک خانه اي باال سمت چپ تنها ی 8محدوده 
  !به همین سادگی

  
  
 

Isosudoku 
 

سه جهـت نشـان   نشان داده شده تکرار شود، ضمن آنکه در  9×9محدوده هاي نباید در  يطبق قانون این نوع سودوکو؛ هیچ کاندید
وجهـی هسـتند، بنـابراین هـر خانـه از سـه        6در این نوع سودوکو خانه ها . تکراري باشد يکاندیدزیر هم نباید  جدولداده شده در 

  .زیر جدولقطر، مانند خط هاي قرمز در و قابل بررسی است، سطر، ستون سمت 
کمتـري   در آن بدون تکرار باشند، از طرفی سایر خانه هاي اریبی که داراي تعداد 9تا  1داریم که باید اعداد  9×9ما یک قطر بزرگ 

بایـد تکـراري   نسـت  ههرچند خانه که است اما  9خانه هستند نیز باید داراي اعداد بدون تکرار باشند، گرچه تعدادشان کمتر از  9از 
  .باشند

  
  

اینکـه تعـداد    وجـود باشند، اما طبق تعریف اریبی هم باید بدون تکرار باشد با  1دو خانه قرمز رنگ می توانند زیر،  جدولمثال در 
نمی تواند تکرار شـود، بنـابراین در   است اما هر عددي در این خانه هاي اریبی است  9خانه هاي اریبی غیر از قطر اصلی کمتر از 

بنـابراین تنهـا یـک موقعیـت بـراي       .داریم 1که در مسیر اریبی آن  باشد چرا 1نمی تواند  يزیر خانه دیگر جدولخط زرد رنگ 
  .باقی می ماند 1کاندید 

  .باشند 6را ببینید، این محل ها نمی توانند  3در باکس  6 دیدناک براي توضیح بیشتر خطوط سبز رنگ خارج شده از
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  .بنابراین در جهت هاي اریبی هم باید کاندیدها بدون تکرار باشند و این کلید حل این نوع جدول است
  
  

The Greater 
  

  :براي این نوع سودوکو باید قانون زیر را پی بگیرید
  .، کاندیدي تکراري نباشد3×3کوچک  مربعرا طوري در جداول قرار دهید که در هر سطر، ستون و  9تا  1اعداد 

  این عدد بدین معنی است که  .نوشته شده است دایرهاما عالوه بر این، در بین برخی خانه هاي کنار هم، عددي داخل 
  .نوشته شده است دایرهیکی از این دو خانه کنار هم باید شامل این عددي باشد که داخل  :اوالً
خانـه  فرضا اگر بین دو . و عدد دیگر باید از این عدد کوچکتر باشد براي این دو خانه باید عدد بزرگتر باشد دایرهعدد داخل  :ثانیاً

 6عـدد دیگـر بایـد کـوچکتر از      ،وه بر ایـن باشد، عال 6معنی است که باید یکی از دو عدد این خانه ها بدین  ،⑥ه اي نوشته شد
  .باشد} 789{باشد، یعنی نمی تواند 

  .مثال را ببینید
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  چرا؟. باشد اشتباه است 7اما اگر خانه پایین  باشند، 7باال، یکی از دو خانه قرمز باید  جدولطبق 
 اما می دانـیم باشند، با خانه قرمز رنگ پایین مشترك است،  6پایین آن، یکی از خانه هایش که باید  ⑥در این صورت براي  زیرا

 7نیـز اسـت، نبایـد     ⑥یعنی خانه قرمز رنگ پایین چون در محـدوده  . بزرگتر باشند 6نباید از  ⑥مربوط به  هیچ یک از دو خانه
  .باشد 7باال، خانه باالیی باید  جدولباشد، بنابراین از دو خانه قرمز 

نـداریم،    6ا است و چون در یک باکس دوت ⑥باشد، زیرا وجه مشترك دو  6باید  3باال، خانه زرد رنگ در باکس  جدولدر همان 
  .تسا 6 مشترك قطعاًاین خانه 

  
  

Sudokuro 
  

  !خیلی ساده
یـا اعـدادي    خانه هایی هستند که داخل آنها عـدد  ،جدول درونیدر بیرون و برخی خانه هاي  .است کاکوروترکیبی از سودوکو و 
  .اید با مقدار این عدد برابر باشدبدین معنی است که مجموع اعداد خانه هایی که در مقابل این عدد است ب و نوشته شده است

  :زیر جدولمثال در 
  

همین االن متوجه شدید که این مجموع ها تـا جـایی ادامـه دارد    . باشد 25مجموع خانه هایی که با کادر قرمز نشان داده ام باید 
  .مجموع بعدي در جدول نوشته شده است خانه مربوط بهکه 

  
خانـه   5بـراي   25مجمـوع   ياهدیـ دناککه براي سودوکوي افزونه هم داشتیم به دنبال  »اعداد محتمل«درباید ترتیب شما  نبدی

  بگردید
  

داراي مجمـوع   کنید برخی خانه هـا از دو جهـت  دقت  .شود 24خانه برابر با  6براي خانه هاي زرد باید مجموع یا مثال 
بـراي سـه خانـه     21خانه باشد و از سمت پایین بایـد مجمـوع    2براي  5، مثال کادرهاي آبی از سمت راست باید مجموع هستند
  .دنباش

  

  :نکات
  .تکرار باشد بدون 9تا  1خانه دارند باید اعداد  9در سطر و ستون ها و محدوده هاي پررنگی که آنها هم 

  !فراموش نشود 45تست مجموع پس . 45می شود ستون و محدوده  ،متوالی در سطرخانه  9بنابراین مجموع 
اضـافه   درونـی شود کـه یـک خانـه     45برابر با  ستونزیر، باید مجموع خانه هاي  جدولترتیب براي کادرهاي سبز رنگ در  نبدی

  :داریم، یعنی
7=)6+32(-45  

  !به همین راحتی. باشد 7زیر باید  جدولپس خانه سبز رنگ در 
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Surprise 
 

روزه ویژه داریم، یکی از جداول غیرکالسیکی که هـر  ، در این رقابت نیز یک جدول sudoukcupمثل تمام تورنمنت هاي سایت 
  !کاندید حضور براي جدول ویژه است در جداول مسابقه این سایت استفاده می شود
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  :خالصه نکات حل جداول داخل دفترچه
 

1. Classic Sudoku به طور مفصل در وبالگ توضیح داده شده است.  

2. Fortress Sudoku 
کـه بـه صـورت افقـی و عمـودي در       هر یک از این خانه هاي طوسی باید از خانه سـفید رنگـی  

 .مجاورت آن قرار دارد بزرگتر باشد

3. Gappy Consecutive 
Sudoku 

در این نواحی مجموعـه اي از اعـداد   . با خطوط پررنگ دورشان مشخص شده اندبرخی ناحیه ها 
یک عدد حذف شده است که این عدد، همـان عـددي   اما در این توالی اعداد،  .دارندمتوالی قرار 

  .است که در گوشه هریک از محدوده ها درج شده است
مجموعـه اعـداد   نوشته شده است، هرچه باشـد،   هدودحم يدر این محدوده ها، عددي که در باال

عدد یـا اعـداد   و تـا   شروع شدهاز عدد یا اعداد کوچکتر از آن متوالی این محدوده باید 
 .ادامه پیدا کنند بزرگتر از آن

4. Quadruple 
خانه مجاور ایـن خطـوط    4این  اعداد باید در . خط نوشته شده اندچهار عدد در محل تقاطع دو 

 .قرار داده شوند

5. Sudoku 
extraregions 

خانـه دارنـد و بایـد     9محدوده هایی نیز با رنگ طوسی مشخص شده اند، این محدوده هـا هـم   
 .در این محدوده هاي طوسی نیز بدون تکرار باشند 9تا  1اعداد 

6. Killer Sudoku طور مفصل در وبالگ توضیح داده شده است به.  

7. XV Sudoku 
باشـد و مجمـوع    10قـرار داده شـده اسـت بایـد      Xمجموع اعداد دو خانه مجاوري که بین آنها 

  .باشد 5قرار دارد باید  Vاعداد دو خانه مجاوري که بین آن ها 
8. Bent Diagonal ت منحنی هستندشبیه به همان سودوکوي قطري است اما قطرها به صور.  

9. AntiKnight 

بـه هـم    حرکت اسب در شـطرنج خانه اي که به صورت دو یکسان نمی توانند در  کاندیددو 
یکسان فقط در خانه انتهایی مسیر نمی تواننـد   کاندیددقت کنید دو  .متصل شده اند قرار گیرند

  . یکسان باشند
  نآ رب دومع ای میقتسم ریغدو خانه به جلو و یک خانه در جهت  :حرکت اسب در شطرنج

10. Twin Detector 
Sudoku 

عدد نوشـته شـده در   . برخی خانه ها داراي جهت هایی هستند که با فلش نشان داده شده است
تعـداد خانـه هـایی    . این خانه ها برابر با مجموع اعدادي است که جهت فلش آنرا نشان می دهد

  .دنمجموع را ایجاد کنند می توانند هر تعدادي باشهم که می توانند این 

11. Notwo Sudoku 
نمـی تواننـد داراي   ) اریـب قابـل قبـول نیسـت     –به صورت افقـی و عمـودي   (دو خانه کنار هم 

  .اختالف با هم هستند 2کاندیدهایی باشند که داراي 

12. Mathdoku 
بین برخی از خانه هاي جدول و در خط واصل دو خانه، عددي نوشته شده است، این عدد ناشـی  

  .بین اعداد این دو خانه است) ضرب، تقسیم، جمع یا تفریق(عمل اصلی  4 یکی ازاز انجام 
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13. Cubic 

خانه که بـا فلـش در کنـار جـدول      8مسیر شامل  12در  8تا  1یک مکعب داریم که باید اعداد 
محدوده با خطوط پررنگ هم داریم که بایـد   6ضمن آنکه . نشان داده شده اند بدون تکرار باشند

  .تکرار باشند بدوندر آنها هم  8تا  1اعداد 

14. Isosudoku 

نشـان داده شـده تکـرار     9×9دیدي نباید در محدوده هاي طبق قانون این نوع سودوکو؛ هیچ کان
در ایـن  . شود، ضمن آنکه در سه جهت مشخص براي هر خانه نیز نباید کاندیدي تکـراري باشـد  

وجهی هستند، بنابراین هر خانه از سه سمت قابل بررسی است، سـطر،   6نوع سودوکو خانه هاي 
  .کاندیدهاي داخل آن تکراري نباشند خانه هم باید 9کمتر از  يبراي قطرها. ستون و قطر

15. The Greater 

ایـن عـدد بـدین معنـی     . در بین برخی خانه هاي کنار هم، عددي داخل دایره نوشته شده است
  :است
  .نوشته شده است دایرهیکی از این دو خانه کنار هم باید شامل این عددي باشد که داخل  :اوالً
این عدد داخل دایره براي یکی از این دو خانه باید عدد بزرگتر باشد و عدد دیگـر در ایـن    :ثانیاً

  .دو خانه باید کوچکتر از عدد داخل دایره باشد

16. Sudokuro 

  .ترکیبی از سودوکو و کاکورو است
 بـدون  9تـا   1خانه دارند بایـد اعـداد    9در سطر و ستون ها و محدوده هاي پررنگی که آنها هم 

  .تکرار باشد
  !فراموش نشود 45پس تست مجموع . 45خانه کنار هم و داخل محدوده ها می شود  9مجموع 

  .از قوانین سودوکوي افزونه در این نوع سودوکو استفاده کنید
  

  
در . مراجعـه فرماییـد   http://bia2sudoku.blogfa.comبـه وبـالگ آمـوزش سـودوکو بـه آدرس      در صورت نیاز به توضیح بیشتر 

و یـا در بخـش    درمیـان گذاریـد    bia2sudoku@yahoo.comبا آدرس ایمیل آنرا ، توضیحات متن پیش روصورت وجود ایراد در 
  .آنرا مطرح نمایید http://bia2sudoku.blogfa.com/post/134نظرات در لینک 

  
  .........موفق و سربلند باشید

  اسدي مهیار
  
  

»و منبع آن مجاز است کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر براي نویسنده آن محفوظ بوده و هرگونه کپی برداري از آن تنها با ذکر نام نویسنده«  
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