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● «کیدوکو» نسخه اى ساده، از «سودوکو » معروف ترین سرگرمى منطقى جهان 
است که در بیشتر کشورهاى جهان مسابقات حرفه اى و حتى بین المللى دارد.

● یک نفره است و به درد تنهایی هایتان هم مىخورد.
● قانونش را در هر سن و سالى مىفهمید.

● نیازى به بلد بودن «حساب» و «ریاضى» ندارد.
● سخت و ساده دارد. اگر تازه کار هستید ساده اش را حل کنید و اگر حرفه اى 

ُشدیدسراغ سختش بروید.
● حل کردنش «شانسى» و «حدسى» نیست. باید براى هر رنگ «دلیل » داشته باشید.

● حل کردنش ممکن است سه دقیقه طول بکشد یا سه ساعت! باید دید شما 
چقدرحرفه اى هستید.

● فقط یک جواب دارد. پس اگر براى یک کیدوکو دو جواب پیدا کردید، حتما 
جایى از کارتان غلط بوده است.

● با تمام سادگى اش، آن قدر جالب هست که اگر زیادى به آن فکر کنید، ممکن 
است شما را از کار و زندگى بیندازد. پس مراقب باشید!



● سابقه ى کیدوکو در جهان
کیدوکو در سراسر جهان مسابقات جالبى 
از  استفاده  معتقدند  کارشناسان  دارد. 
«سودوکو»  گروه  از  منطقى  سرگرمى هاى 
باعث افزایش سرعت پردازش ذهن است، 
این  به  ذهن شان  که  افرادى  بنابراین 
پردازش منطقى عادت کرده است، گیرایى 
بیشترى در درك مباحث مفهومى دارند و 
چون  بیمارى هایى  از  پیش گیرى  در  حتى 

«آلزایمر»، موفق تر خواهند بود.

● سابقه ى کیدوکو در ایران
در ایران تا کنون پنج دوره جشنواره حرفه
 اى کیدوکو براى کودکان زیر 12سال، در 

حد کالس بین المللى برگزار شده است.
استقبال بسیار کم نظیر کودکان و والدین از 
این سرگرمى، نشان مى دهد که نمایندگان 
در  توانست  خواهند  هم  ایران  پُرافتخار 
آینده اى نه چندان دور، در «مسابقات جهانى 

معما» حاضر شوند.



قوانین کیدوکوى رنگى

● خانه هاى خالى را با شش رنگ 
موجود پر کنید.

● هیچ رنگى نباید در ستون 
خودش تکرارى باشد.

● در حـــل کردن معماى 
کیدوکـــوى رنگى، خیلى 
باشـــید.  داشـــته  دقت 
غلط  رنگ  قراردادن یک 
در یکـــى از خانه ها باعث 
آخر  تا  پاسخ تان  مى شود 
اشتباه شـــود. پس قبل از 
گذاشتن هرمهره، دلیل تان 
را بـــراى قراردهى آن، با 

خودتان تکرار کنید.
● براى اینکه قوانین این 
بازى را بهتر درك کنید، به 
«نمونه حل شـــده» پایین 
صفحه دقت کنید و دلیل 
جاى گـــذارى هر رنگ را 

بررسى کنید. ● هیچ رنگى نباید در مستطیل 
قرمزش تکرارى باشد.

● هیچ رنگى نباید در سطر 
خودش تکرارى باشد.



گام 1

حل گام به گام یک کیدوکو

گام 2

اگر اولین بار است که کیدوکو را مى بینید، یا 
اگر هنوز تمرین کافى روى این سرگرمى 
منطقى جالب ندارید، ممکن است با خواندن 
صفحه ى قوانین کیدوکوى رنگى، بازهم در 

حل کردن کیدوکوها مشکل داشته باشید.
چاره این است که یک نمونه از کیدوکو را 
«گام به گام» با هم حل کنیم تا دقیقا با «روش 

حل منطقى» کیدوکو آشنا شوید.
پس کیدوکوى چوبى و مهره هاى رنگى اش 

را آماده کنید. 

اول مهره ها را به این ترتیبى که در تصویر باال هست، 
در کیدوکوى چوبى قرار دهید. این معما را گام به گام 
با هم حل خواهیم کرد تا یک بار دیگر قوانین کیدوکو 
و محل اســـتفاده از هر قانون را تمرین کنید. به تمام 

عالمت هاى خاکسترى در حل گام به گام دقت کنید.

ستون فلش دار را ببینید! قطعا یک مهره آبى نیاز دارد. 
اما گذاشتن آبى در دو خانه پایینى این ستون ممنوع 
است(چون درمستطیلش قبال مهره آبى داشتیم).  آبى 
در دو خانه وسطى این ستون هم ممنوع است(چون آن 
مستطیل هم آبى داریم). پس آبى حتما زیِر زرد است.

حاال به سطرى که فلش دارد نگاه کنید که حتما باید 
یک مهره زرد داشته باشد. اما زرد در سه خانه سمت 
راست ممنوع است(چون مستطیلش قبال زرد داشته). 
خانه چهارم هم زرد ندارد(چون در ستونش تکرارى 

مى شود). پس مهره زرد حتما در خانه چپ است.



گام 3

حل گام به گام یک کیدوکو

گام 5

گام 4

گام 6

مستطیل خاکسترى را ببینید که حتما باید زرد داشته 
باشد. اما مى دانیم که در هر ستون هم فقط یک مهره 
زرد باید باشـــد. پس مهره زرد نمى تواند در دو خانه 
سمت راست این مستطیل یا در خانه چپ این مستطیل 
باشد(چون تکرارى مى شود). پس زرد زیِر سبز است.

ستونى که زیر آن فلش دارد را ببینید. این ستون مهره 
نارنجى الزم دارد. اما ســـطر اول و ســـطر آخر این 
کیدوکو قبال مهره نارنجى داشته و در هر سطر هم فقط 
یک مهره نارنجى ُمجاز است. پس تنها راه این است 

که مهره نارنجى این ستون را باالى سبز بگذاریم. 

همین ستون به مهره قرمزرنگ هم نیاز دارد. اما مهره 
قرمز که در سطر اول آمده است دیگر نمى تواند در 
همان سطر تکرار شود. پس مجبوریم مهره قرمز این 
ســـتون را در آخرین خانه قرار دهیم تا تمام قوانین 

کیدوکو را رعایت کرده باشیم.

حاال که پنج مهره ى رنگى در این ستون قرار داده شده 
است، خیلى راحت است که مهره ى ششم این ستون را 

هم سر جایش بگذاریم.
چون تمام رنگ ها باید یک بار در هر ســـتون دیده 
شوند، پس این جاى خالى را با مهره سیاه پُر مى کنیم.



گام 7

حل گام به گام یک کیدوکو

گام 9

گام 8

گام 10

در گام قبلى، وقتى سیاه را در جاى خودش گذاشتیم، 
فقط دو خانه خالى براى ســـطر اول باقى ماند. براى 
همین هم سراغش رفتیم تا تکلیفش را روشن کنیم! 
آبى در این سطر باید در خانه سمت راست باشد. چون 

اگر در خانه چپ باشد در ستونش تکرارى مى شود.

حاال این سطر فقط یک خانه خالى دارد.
پس نباید رهایش کنیم چون با یک نگاه مى شـــود 

تکلیفش را روشن کرد.
تمام رنگ ها در این سطر آمده اند اما رنگ سبز غایب 

است. پس در خانه سمت چپ قرار مى گیرد. 

در حل کردن کیدوکو، همیشـــه باید حواس مان به 
راهنمایى هایى که مهره ها مى کنند باشد تا زودتر به 
نتیجه برسیم. مثال  در این گام مشخص است که این 
مستطیل براى کامل شدن فقط به یک مهره قرمز نیاز 

دارد. پس آن را در جاى خودش مى گذاریم.

حاال نوبت ســـتون آخر اســـت که با فلش مشخص 
کردیم. این ستون هم که تا چند گام پیش، مهره هاى 
خالى زیادى داشت، اآلن فقط به یک مهره مشکى نیاز 
دارد. دقت کنید: تمام رنگ ها(به جز مشکى) در این 
ستون بودند. پس مشکى را در خانه خالى مى گذاریم. 



گام 11

حل گام به گام یک کیدوکو

گام 13

گام 12

گام 14

در سطرى که با فلش نشان داده شده، حتما باید یک 
مهره آبى داشته باشیم. اما در دوتا از ستون ها قبال مهره 
آبى گذاشته شده است و مى دانیم که در هر ستون فقط 
یک مهره آبى باید داشته باشیم. پس چاره اى نیست 

جز این که آبى را سمت چپ زرد بگذاریم.

همین سطر حتما به یک مهره سبز هم نیاز دارد.
اما رنگ سبز در ستون اول یک بار آمده است و دیگر 

نمى تواند در ستونش تکرار شود.
پس چاره اى نداریم که مهره سبز این سطر را اینجا 

بگذاریم.

اما همین سطر به رنگ مشکى هم نیاز دارد.
و تنها جاى خالى براى رنگ مشکى در آن مشخص 

است.
پس مهره مشکى را اینجا مى گذاریم تا تمام رنگ ها در 

این سطر یک بار آمده باشند.

به این مستطیلى که خاکسترى شده است توجه کنید. 
در این مستطیل فقط یک خانه خالى وجود دارد و مهره 
مشکى هم در این مستطیل غایب است. در کیدوکو 
باید تمام سطرها و ستون ها و مستطیل ها تمام رنگ ها 
را داشته باشند، پس مشکى را در این خانه مى گذاریم.



گام 15

حل گام به گام یک کیدوکو

گام 17

گام 16

گام 18

حاال به این سطر فلش دار نگاه کنید. حتما یک مهره 
آبى براى این سطر الزم است. اما اگر بخواهیم آبى را 
در دو خانه خالى ســـمت چپش قرار دهیم، مهره  در 
ستونش تکرارى مى شود. پس مهره آبى را در خانه 

خالى سمت راست مى گذاریم.

اگر بازهم به همان سطر دقت کنیم،  متوجه مى شویم 
که این سطر به یک مهره نارنجى هم نیاز دارد که در 
خانه خالى سمت راست ممنوع است(چون در ستونش 
قبال مهره نارنجى گذاشتیم). پس مهره نارنجى این 

سطر باید در خانه خالى سمت چپ باشد.

بازهم به حل کردن همین سطر مشغول مى شویم.
حاال در این سطر فقط یک خانه خالى داریم.

ضمنا فقط رنگ قرمز در این سطر غایب است.
پس قرمز باید در این خانه قرار بگیرد که براى تان در 

شکل مشخص کرده ایم.

حاال این ستون که زیر آن فلش زده ایم هم فقط یک 
خانه خالى دارد و تنها رنگى که در آن پیدا نمى شود 

قرمز است.
پس یک مهره قرمز را در این خانه خالى مى گذاریم  تا 

این ستون هم تمام رنگ ها را داشته باشد.



گام 19

حل گام به گام یک کیدوکو

گام 21

گام 20

گام 22

به این ستون اول که زیر آن فلش گذاشته شده دقت 
کنید. این ستون ســـه خانه خالى دارد و به یک مهره 
قرمز نیـــاز دارد. دو خانه باالیى نمى توانند با قرمز پُر 
شوند چون در مستطیل هریک از آن ها یک بار مهره 

قرمز آمده است. پس قرمز را باید اینجا بگذاریم.

یک بار دیگر به همان ستون نگاه کنید.
حاال مى دانیم که این ستون باید یک مهره نارنجى هم 
داشته باشـــد. اما نارنجى در خانه خالى باالیى ممنوع 
است(چون در مســـتطیلش نارنجى دارد). پس باید 

مهره نارنجى را در خانه خالى پایینى بگذاریم.

دست از سر این ستون بر نمى داریم.
چون حاال دیگر فقط یک خانه خالى دارد.

دقت مى کنیم تا ببینیم کدام رنگ در این ستون غایب 
است.

بله رنگ زرد را باید در خانه خالى اش قرار بدهیم.

حاال به این مستطیل خاکسترى که دو خانه خالى دارد 
دقت کنید. رنگ نارنجى حتما باید در این مستطیل 
دیده شود. اما در خانه ســـمت چپ نارنجى ممنوع 
است(چون در ستونش تکرارى مى شود). پس نارنجى 

در خانه خالى سمت راست است.



گام 23

حل گام به گام یک کیدوکو

گام 25

گام 24

باز هم به همان مستطیل خاکسترى دقت کنید.
تنها رنگى که در این مستطیل دیده نمى شود رنگ سبز 

است.
پس یک مهره سبز بردارید و در تنها خانه خالى این 

مستطیل بگذارید.

به این ستون که دو خانه خالى دارد نگاه کنید. دو رنگ
 مشکى و سبز در این ستون نیستند. اما مشکى در خانه 
باالیى ممنوع اســـت و ســـبز در خانه پایینى ممنوع 
است(چون در مستطیل شان تکرارى مى شوند). پس 

سبز باالست و مشکى پایین.

حاال به ستون کنارى اش نگاه کنید. این ستون هم دو 
رنگ مشـــکى و زرد را کم دارد. اما زرد در خانه باال 
ممنوع است و مشکى در خانه پایین ممنوع است(چون 
در مستطیل شان تکرارى مى شوند). پس مشکى باید 

باال باشد و زرد باید پایین باشد.

حاال شـــما متوجه شـــده اید که حل کردن معماهاى 
منطقى، چقدر ساده است. براى حل کردن کیدوکو و 
هر معماى منطقى دیگر، فقط کافى است حواس مان را 
جمع کنیم و از حدس زدن هاى بى خودى دورى کنیم.

ما هر گام از این معما را با «دلیل» و «منطق» حل کردیم. 
شما هم باید سعى کنید براى هر حرکت تان در حل 

کردن کیدوکو، «دلیل منطقى» داشته باشید.
اگر هنوز هم قوانین کیدوکو را خوب متوجه نشدید یا 
نمى توانید بعضى کیدوکوها را حل کنید، الزم است یک 
بار دیگر قوانین کیدوکو و این 25گام را مرور کنید تا 

تبدیل به یک «حرفه اى» شوید.



شیوه استفاده از دفترچه
● یکى از معماهاى کیدوکوى رنگى را از دفترچه انتخاب کنید. به «درجه سختى» 
معما توجه کنید• معماهاى ساده تر براى تازه کارها و معماهاى دشوارتر براى حرفه 
اى ها در نظر گرفته شده است. در این دفترچه، معماهاى کیدوکوى رنگى در سه 

درجه ى مختلف ساده، متوسط و سخت وجود دارند.
● مهره هاى رنگى  را همان طور که در تصویر هر معما مى بینید، در جاى خود قرار 
دهید. دقت کنید که اشتباه گذاشتن یک مهره هم مى تواند معماى شما را خراب 

(چند جوابه) کند.
● زمان سنج را روشن کنید و تالش کنید در کمترین زمان، تمام خانه هاى خالى را 
با مهره هاى رنگى مناسب پر کنید. اگر دو عدد (یا بیشتر) از این بازى خریده 
باشید، بدون استفاده از زمان سنج هم مى توانید رقابت هاى مهیجى با دوستان خود  

برگزار کنید.
● پاسخى که به دست آورده اید را با تصویر پاسخ همان معما مقایسه کنید. اگر 
پاسخ تان با تصویر پاسخى که در این دفترچه آمده است یکسان نیست، مطمئن 

باشید که اشتباه کرده اید. کیدوکو فقط و فقط یک پاسخ صحیح دارد.
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چند نکته درباره این دفترچه
● در این دفترچه تعداد مشخصى از معماهاى کیدوکو را با درجه سختى هاى 
مختلف براى شما منتشر کردیم. ممکن است حرفه اى هاى کیدوکو به نمونه هاى 
بیشترى نیاز داشته باشند. براى پیدا کردن نمونه هاى بیشتر، از اینترنت کمک 
بگیرید و کلمه ى «کیدوکو» را جستجو کنید. ما هم تالش مى کنیم در وب سایت 

شرکت چوبین، نمونه هاى بیشترى را براى تان ارائه کنیم.
● ممکن است احساس کنید درجه بندى کیدوکوهایى که در این دفترچه منتشر 
شده است، خیلى دقیق نیست! ما در مرتب کردن کیدوکوها با درجه سختى هاى 
مختلف، دقیق عمل کردیم اما گاهى در حل کردن کیدوکو، فقط پیدا کردن جاى 
یکى دو مهره، مى تواند کیدوکوى سخت شما را، به کیدوکوى متوسط، یا حتى ساده 
تبدیل کند! در عوض نمونه هاى بزرگسال کیدوکو(یعنى سودوکو) درجه بندى هاى 

دقیق ترى دارد. اگر خیلى حرفه اى ُشدید از سودوکو استفاده کنید.   
● همه ى کیدوکوهاى درج شده در این دفترچه، از راه «منطقى» حل مى شوند و 
نیازى به شانس و حدس زدن ندارند. پس اگر مشکلى در حل کردن آن ها داشتید، 

بدانید که نیازمند تمرین بیشتر هستید. 
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