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  جدول های شگفت انگیز 3×3  
این جدول ها، مربّعی شکل و شامل سه سطر و سه ستون هستند. برای پُر کردن جدول های شگفت انگیز 3×3 با 

سه رنگ یا سه شکل هندسی، کافی است قوانین زیر را رعایت کنید:
 همه ی سطرها و ستون ها شامل هر سه رنگ یا هر سه شکل هندسی باشند.

 در هیچ سطری رنگ یا شکل هندسی تکراری نباشد.
 در هیچ ستونی رنگ یا شکل هندسی تکراری نباشد.

 جدول شگفت انگیز زیر را با رنگ های مناسب کامل کنید.

 

 در این جدول شگفت انگیز هر سطر یا ستون سه خانه دارد. بنابراین از سه رنگ برای کامل کردن این جدول 
استفاده می شود.

مطابق قانون  هر سطر باید شامل هر سه رنگ باشد. از آنجا که سطر اول یک خانه ی خالی دارد و دو خانه ی دیگر 
آن با رنگ های سبز و قرمز پُر شده اند، پس خانه ی خالی سطر اول را زرد می کنیم.

از طرف دیگر در سطر سوم در دو خانه از رنگ های زرد و قرمز استفاده کرده ایم، پس باید خانه ی خالِی باقی مانده 
را سبز کنیم و به این ترتیب جدول شگفت انگیز نهایی به صورت زیر به دست می آید: 
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)بر اساس صفحه ی 9 کتاب درسی( جدول های شگفت انگیز زیر را با رنگ های مناسب کامل کن.   
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روش دوم )بررسی سطر و ستون(:

هر سطر و هر ستون در این جدول یک خانه ی خالی دارد، بنابراین با استفاده از قوانین  تا  به راحتی می توان 

خانه های خالی را با رنگ های مناسب کامل کرد.

در سطر اول سه رنگ قرمز، سبز و زرد وجود دارد و خانه ی خالی چهارم آن با رنگ آبی پُر می شود.

به همین ترتیب در سطرهای دوم تا چهارم باید به ترتیب از رنگ های سبز، آبی و زرد برای پر کردن خانه های خالی 

استفاده کرد و در نهایت جدول شگفت  انگیز داده شده به صورت زیر پُر می شود:



11

)بر اساس صفحه ی 18 کتاب درسی( جدول های شگفت انگیز زیر را با رنگ های مناسب کامل کن. 
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 مرحله ی اّول: در این مرحله به سراغ بلوک هایی می رویم که فقط یک خانه ی خالی دارند. دو بلوک باالیی این 
جدول دارای یک خانه ی خالی هستند، که باید با توّجه به پنج عدد دیگری که در آن بلوک است، پُر شوند. مثالً در بلوک 

اول از سمت چپ، عددهای 1 تا 5 وجود دارند، پس خانه ی خالی در این بلوک با عدد 6، پُر می شود.
مرحله ی دوم: بعد از کامل کردن دو بلوک باالیی که فقط دارای یک خانه ی خالی هستند، به سراغ سطرهایی می رویم که یک 
خانه ی خالی دارند. سطرهای سوم تا ششم )از باال به پایین( فقط یک خانه ی خالی دارند که به راحتی و با توّجه به عددهای 
دیگری که در آن سطرها به کار رفته، می توان آنها را به درستی کامل کرد. مثالً در سطر سوم اعداد 1، 2، 4، 5 و 6 وجود دارد 

و تنها عدد باقی مانده بین اعداد 1 تا 6، عدد 3، است که در جای خالی سطر سوم قرار خواهد گرفت.
بنابراین جدول شگفت انگیز داده شده به صورت زیر کامل می شود:
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در جدول های شگفت انگیز زیر عالوه بر سطرها و ستون ها، به مستطیل های 3×2 که خطوط آن پررنگ شده، هم خوب 
)بر اساس صفحه ی 68 کتاب درسی( دّقت کن و با توّجه به آن، خانه ها را پُر کن. 
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 مرحله ی اّول: ابتدا بلوک های 3×3 که دارای یک خانه ی خالی هستند را با توّجه به هشت عدد دیگر موجود 
در آنها کامل می کنیم. مثالً بلوک اول که در قسمت چپ جدول قرار دارد، با عددهای 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 9 پُر شده 

است، پس تنها عددی که می توان در جای خالی قرار داد، عدد 8 خواهد بود.
مرحله ی دوم: بعد از پُر کردن خانه های خالی در بلوک ها، در هرکدام از سطرهای چهارم و ششم یک خانه ی خالی 

وجود دارد که می توان به راحتی آنها را پُر کرد.

 جدول شگفت انگیز زیر را با عددهای مناسب کامل کن.

 مرحله ی اّول: ابتدا به سراغ بلوک هایی می رویم که دارای یک خانه ی خالی هستند و آنها را با توّجه به هشت 
عدد دیگر موجود در آن بلوک ها، کامل می کنیم.

مرحله ی دوم: خانه خالی وسط جدول را که تنها خانه ی خالی در سطر پنجم است، کامل می کنیم.
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به جدول شگفت انگیز زیر به خوبی نگاه کن و خانه ها را با توّجه به اعداد موجود در هر ردیف  و هر ستون کامل کن. )در جدول 
)بر اساس صفحه ی 83 کتاب درسی( شگفت انگیز داده شده عالوه بر سطر ها و ستون ها، 9 مربّع 9 تایی را نیز کنترل کن.( 


