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  به نامش و به یاد حجتش

  بازي سوداکو القاب حضرت

  باسالم خدمت شما مدرس گرامی

  همه اهل تفکر است بازي سوداکو از جمله بازي هاي جذاب 

ن باشیم که تمامی ای خانه اي می 81بنابراین ما در مجموع شاهد یک جدول . تشکیل یافته است 9×9 پازل سودکو به طور استاندارد و عمومی از یک جدول
تقسیمات یک  تقسیم می گردد که به هر یک از این 3×3جدول کلی خود نیز به یک زیر جدول  این. تکمیل گردد یکی از القال حضرتخانه ها باید توسط 
  .ناحیه است 9پس بنابراین جدول ما شامل , ناحیه گفته می شود

و با به کار بستن سه فضائل حضرت امیر ما با یاري گرفتن از این . به قوانین حل این بازي می رسد شنا شدیم نوبتآل که با تقسیم بندي در این بازي حا
  :زیر این پازل را تکمیل می کنیم قانون ساده
  .بدون تکرار قرار گیرد اب حضرت امیرالمونین القتمامی  در هر سطر جدول باید: قانون اول
  .بدون تکرار قرار گیرد  اب حضرت امیرالمونینالقتمامی  در هر ستون جدول باید: قانون دوم
  .بدون تکرار قرار گیرد اب حضرت امیرالمونین القتمامی  در هر ناحیه جدول باید: قانون سوم
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