
  به نام خدا

  .را حل كنيم 6در6خواهيم باهم مرحله به مرحله اين كيدوكوي  مي! ها بچهسالم 

داشته  2هر سطري در كيدوكو حتما بايد . نگاه كنيدد پنج خانه خالي دار كهبه سطر چهارم 
ممنوع است و فقط يك خانه آبي هاي اين سطر  در چهارتا از خانه 2اما نوشتن رقم . باشد

  !؟ها ممنوع است در بعضي خانه 2نوشتن  چرا دانيد شما مي. دمان باقي مي 2براي نوشتن رقم 

. قبال نوشته شده است 2رقم ، »راست-پايين«قرمزرنگ در مستطيل ! حدستان درست است
هم » وسط-پايين«در مستطيل . نوشت 2توان  اين مستطيل ديگر نميهيچ كجاي پس در 

 ،در هيچ كدام از اين دو مستطيلكه  گويد قانون كيدوكو مي. داريماز قبل  2رقم يك 
 2نوشتن رقم ، چهار خانه خالي سمت راستدر پس . را بنويسيم 2رقم  دوباره توانيم مين

  .شكل را ببينيد .بنويسيمپنجم نه خادر را  2مجبوريم ما  .باقي مي ماند 2نوشتن رقم براي  جاي خاليفقط يك ممنوع است و 

  

  

اين ستون هم پنج خانه . نياز دارد 5حاال به ستون دوم نگاه كنيد كه حتما به يك رقم 
را در  5ها ممنوع است و فقط مجبوريم  در چهارتا از اين خانه 5خالي دارد اما نوشتن رقم 

  !بياوريد؟» دليل«مي توانيد  !دانيد چرا؟ شما مي. خانه پاييني اين ستون بنويسيم

توانيم  داريم، ديگر نمي 5» راست-باال«در مستطيل  چون !بازهم درست حدس زديد! بله
اتفاقا  !ممنوع شد 5براي نوشتن رقم  ،آبيبااليي پس سه خانه . بنويسيم 5در اين مستطيل 

ممنوع است و فقط يك  5پس در اين سطر هم نوشتن . داريم 5از قبل در سطر چهارم هم 
  .ببينيد. را سر جايش نوشتيم 5ما  .باقي ماند 5خانه خالي براي نوشتن رقم 

  

  

اين مستطيل هم كه چهار خانه خالي دارد، حتما . ببينيدرا » وسط- پايين«حاال مستطيل 
حاال . هاي اين مستطيل ممنوع است در سه تا از خانه 5نوشتن . داشته باشد 5بايد يك رقم 
  !را بايد كجا بنويسيم؟ 5اگر گفتيد اين 

. در سطر چهارم و سطر ششم آمده استقبال  5رقم ! آفرين به شما بچه هاي تيزهوش
. را در اين خانه بنويسيم 5توانيم  فقط ميما . ره در آنها نوشته شودتواند دوبا پس نمي

  !نظر شما چيست؟! ها خيلي هم سخت نيست بچه 6در6 يكيدوكوحل كردن ظاهرا . ببينيد



توانيم سراغش برويم كه فقط سه خانه خالي  تر شد مي كاملحاال كه سطر پنجم كمي 
گويد  ن كيدوكو ميداشته باشيم ولي قانو 6در اين سطر حتما بايد يك رقم . برايش مانده

تواند نوشته شود و فقط يك خانه خالي براي  هاي خالي نمي در دوتا از خانه 6اين رقم 
  !؟ممنوع هستند ها ممنوع هستند و چرا دانيد كدام خانه مي. ماند باقي مي 6نوشتن اين رقم 

در ستون هاي اول و ششم قبال  6رقم ! آفرين به شما كه منطق كيدوكو را خوب مي فهميد
را در اين خانه  6فورا . در اين سطر داريم 6پس فقط يك چاره براي نوشتن . آمده است

  .نويسيم مي

  

  

  

هاي خوبي  تر شد بياييد دست از سرش برنداريم چون راهنمايي حاال كه سطر پنجم كامل
را  1اين سطر حاال فقط دو خانه خالي دارد كه در يكي از آنها بايد رقم . كند دارد به ما مي

  .داشته باشددر خود را  1شود گفت كه كدام خانه بايد رقم  گر خيلي راحت ميدي. بنويسيم

پس با خيال . شود و اجازه ندارد در آن ستون تكرار شود در ستون ششم ديده مي 1رقم ! بله
  .1 نويسيم راحت در خانه خالي ديگرمان مي

  

  

  

  

ر كنيم تا در سطر پنجم فقط يك خالي مانده كه بهتر است قبل از هر كاري آن را هم پ
شود كدام  خب تنها رقمي كه در اين سطر ديده نمي. تر به پاسخ برسد كيدوكوي ما سريع

  !رقم است؟

را بايد در آخرين خانه نوشت تا خيالمان از سطر  4داند كه رقم  هر كيدوكوبازي حاال مي! بله
  .پنجم كامال راحت شود

  

 



كرديم كه ستون ششم يواش  يد دقت مينوشتيم با را داشتيم مي 4وقتي در مرحله قبلي رقم 
اين . هاي خوبي براي ما داشته باشد شود و ممكن است بتواند راهنمايي يواش دارد كامل مي

هاي  اين خانهدر يكي از ندارد،  2چون ستون فقط دو خانه خالي برايش باقي مانده است و 
  !نوشته شود؟ 2بايد  توانيد بگوييد در كدام خانه مي. را نوشت 2بايد حتما رقم  خالي،

دليل نوشتن . داشته باشيم» دليل«در حل كردن كيدوكو بايد براي نوشتن هر رقمي ! آفرين
داشتيم و ديگر نبايد در آن سطر  2در اين خانه هم اين است كه در سطر ششم يك بار  2

  .شد نوشته مي 2رقم 

  

  

  

كه در اين مرحله پس بهترين كاري . حاال ستون ششم هم فقط يك خانه خالي دارد
شما بگوييد بايد چكار . توانيم انجام بدهيم اين است كه همين خانه خالي را پر كنيم مي

  !كنيم؟

خيلي . كدامشان در اين ستون غايب هستند 6تا  1كنيم تا ببينيم از رقم هاي  دقت مي! بله
  .را بنويسيم 3رسيم كه بايد در اين خانه خالي رقم  زود به اين نتيجه مي

  

  

  

  

سراغ كدام سطر،  مبدانيوقتي براي شركت در مسابقات داريم تمرين كيدوكو مي كنيم، بايد 
مثال . ان داشته باشدمتري براي عاليهاي  كه راهنمايي مكدام ستون يا كدام مستطيل بروي

  !توانيم از اين كيدوكو بگيريم چيست؟ بهترين راهنمايي كه مياآلن 

بايد خيلي سريع با نگاه يك خانه خالي دارد كه  فقط» چپ-پايين«مستطيل ! درست است
را در جايش  1. در اين مستطيل غايب است 1كردن به آن متوجه بشويم كه رقم 

  .بتواند براي ما راهنمايي ديگري را هم مشخص كند 1شايد همين . نويسيم مي

  



نوشتيم،  را سر جايش 1حاال كه آن رقم ! چقدر به ما كمك كرد؟ 1ديديد نوشتن همان رقم 
سطر ششم فقط يك خانه خالي دارد كه معلوم است بايد رقم غايب را در آن پيدا كنيم و 

  .بنويسيم

در اين سطر غايب است و مشخص است كه بايد در خانه خالي سطر ششم  4رقم . بله
  .4بنويسيم 

  

  

  

. كنند هاي بهتري به ما مي ، راهنماييپرتر باشندهايي كه  ها و مستطيل معموال سطرها، ستون
تواند  اآلن مي ،هم الزم دارد 2سه خانه خالي دارد و يك رقم فقط مثال ستون اول كه 

ر اين ستون توانيد بگوييد چطور بايد د مي. مان كند كه اين مرحله را هم پيش ببريم كمك
  !رقمي را بنويسيم؟

چون در سطر اول و سطر چهارم قبال . تواند نوشته شود فقط اينجا مي 2رقم ! آفرين بر شما
  .استهاي تكراري در سطرها ممنوع  رقمنوشتن  ،نوشته شده است و در كيدوكو 2

  

  

  

  

در  تر شد، بهتر است رهايش نكنيم و بازهم دنبال راهنمايي حاال كه اين ستون اول كامل
هم بايد در يكي از دو خانه  3فهميم كه رقم  اگر كمي دقت كنيم مي. همين ستون بگرديم

  !بايد كجا قرار بگيرد؟ 3دانيد  مي. خالي همين ستون باشد

در سطر اول قبال نوشته شده است، پس تنها جايي در ستون اول  3چون ! بله درست است
  .يگر همين ستون استرا در آن بنويسيم خانه خالي د 3توانيم  كه مي

  

  



و حاال كه ستون اول پنج خانه پرشده دارد و فقط يك خانه خالي برايش مانده است، 
  !بهترين كار ممكن چيست؟

كه در اين ستون غايب بود، بايد در  4بايد سريع به اين نتيجه برسيم كه رقم ! بله آفرين
  .همان خانه خالي قرار بگيرد

  

  

  

  

  

در حل كردن . يل ديگر هم هست كه فقط يك خانه خالي دارديك مستط! نگاه كنيد
ها را پيدا كنيم و از آنها استفاده كنيم تا خيلي راحت بتوانيم  كيدوكو بايد زود اين راهنمايي

  كدام رقم را الزم دارد؟» راست-پايين«مستطيل . يك مرحله جلوتر برويم

  .آلن در خانه خالي نوشته شدرا كم دارد كه ا 4اين مستطيل فقط رقم ! بله صحيح است

  

  

  

  

  

بايد  2اگر گفتيد . هم نياز دارد 2حاال ستون سوم را ببينيد كه سه خانه خالي دارد و به رقم 
  !چرا؟. در كدام خانه خالي اين ستون نوشته شود

تواند در سطرهاي سوم و چهارم باشد، پس بايد در اين  نمي 2رقم ! بله درست حدس زديد
  .بگيرد تا ما يك مرحله جلوتر برويم خانه خالي قرار

  

  



بايد در اين ستون نوشته  6رقم . بهتر است همين ستون سوم را رها نكنيم تا كامل شود
توانيد  مي. مشخص است 6جاي نوشتن رقم . شود و دو جاي خالي براي آن وجود دارد

  در اين خانه چيست؟ 6نوشتن رقم » دليل«بگوييد 

بايد اينجا  6در سطر سوم ممنوع است پس  6نوشتن رقم . داريمقابل قبولي » دليل«! بله
» دليل«يادتان نرود كه در حل كردن كيدوكو بايد براي نوشتن هر رقم  .نوشته شود
  .داشته باشيد

  

  

  

  !خب وقتي فقط يك خانه خالي در ستون سوم باشد بايد چكار كنيم؟

را در اين  1پس بايد . نويسيم ميگرديم و آن را در خانه خالي  دنبال رقم غايب مي! بله
  .خانه نوشت

  

  

  

  

  

  

  

توانيم خيلي زود آن را پيدا كنيم و در  سطر چهارم هم فقط يك رقم غايب دارد كه مي
  .1پس در خانه خالي اين سطر مي نويسيم . خانه خالي بنويسيم

  

  

  



ند در توا نمي 1چون رقم . كه فقط سه خانه خالي دارد حاال به سطر اول نگاه كنيد
  .را اينجا بنويسيم 1، پس بايد رقم هاي چهارم و پنجم باشد ستون

  

  

  

  

  

  

  

دوباره به اين سطر اول نگاه . اگر هنوز هم بتوانيم از همين سطر راهنمايي بگيريم بد نيست
در  6اما رقم . پر شود 6حاال فقط دو خانه خالي دارد و يكي از آنها بايد با رقم . كنيد

پس . تواند دوباره در آن مستطيل تكرار شود قبال آمده است و نمي» چپ-باال«مستطيل 
  .را اينجا بنويسيم 6مجبوريم 

  

  

  

  

  

توانيم  خيلي زود مي. حاال بايد بازهم به سطر اول نگاه كنيم و فقط دنبال رقم غايب بگرديم
را  5پس در خانه خالي اين سطر رقم . در اين سطر غايب است 5بفهميم كه رقم 

  .يسيمنو مي

  

  

  



 6اش  اين مستطيل بايد در يكي از دو خانه خالي. نگاه كنيد» راست-باال«به مستطيل 
را بايد در اين خانه  6در سطر سوم قبال آمده است، پس رقم  6اما چون . داشته باشد
  .خالي نوشت

  

  

  

  

  

  

  

 به. حاال فقط يك خانه خالي دارد. را نگاه كنيد» راست-باال«بازهم همان مستطيل 
  !نظرتان بايد در اين خانه خالي چه رقمي را نوشت؟

  .گيرد در اين خانه خالي قرار مي 3رقم ! بله صحيح است

  

  

  

  

  

حاال اگر سطر دوم را نگاه كنيم متوجه مي شويم كه اين سطر دو خانه خالي دارد و به 
  .نياز دارد 4و  3هاي  رقم

. شود ر ستون چهارم تكراري ميتواند باشد چون د در خانه خالي سمت راست نمي 3رقم 
  .در خانه سمت چپ است 3پس جاي 

توان در خانه خالي سمت راست نوشت تا با سطر دوم هم كامل  را هم مي 4پس رقم 
  .شود



فهميم كه اين سطر دو خانه خالي دارد و  در آخرين مرحله اگر به سطر سوم نگاه كنيم، مي
ها تكراري نباشند مجبوريم آنها را  در ستون 5و  4 اگر بخواهيم. نياز دارد 5و  4هاي  به رقم

  .به اين شكل در اين معماي كيدوكو بنويسيم

  كار سختي نبود؟ 6در6ديديد حل كردن كيدوكوي 

هايي كه همين عمليات را بتوانند با سرعت باالتري انجام  در فينال جشنواره كيدوكو، بچه
يكي به اميد آنكه . كنندصدايشان » ي ايرانقهرمان كيدوكو« تابدهند، برنده خواهند شد 

  .شما باشيد ،نناآن قهرمااز 

  

  

  موفق و پيروز باشيد؛
  و حرفه اي

  محمدمهدي رنجبر
  

  


