
 حل هکعب روبیک آهوسش جاهع و کاهل

 (Beginner)به روش هبتدی 

حتوب تب ثِ حبل ثب هکؼت جبدٍیی رٍثیک ثزخَرد کزدیذ ٍ اس دیذى ایي پبسل ٍ ًحَُ کبرکزدى ثب اٍى ثزای ثبر ّبی اٍل لذت ثزدیذ اهب 

 :ٍلتی کِ فْویذیذ ایي ثِ ایي سبدگی ّب حل ثطَ ًیست ، احتوبال 

 یب ّوًَجب ضکًَذیٌص- 1

 یب پزتص کزدیي ثِ یِ جبی دٍر- 2

 یب ضجْب ثی خَاثی کطیذیي- 3

 ...ٍ یب 

. اهب ضبیذ ثبٍرتَى ًطِ کِ حل ایي هکؼت چمذر آسَى تز اس اٍى چیشیِ کِ ضوب فکزضَ هی کٌیذ

 !اگِ ایي آهَسش رٍ ثِ دلت تب آخز هطبلؼِ کٌیذ ٍ کبهل رٍش فکز کٌیذ ، هطوئي ثبضیذ ضوب ّن ثِ جوغ حالالى رٍثیک هیطیذ 

روبیک خودتون رو بشناسید : هزحله اول 

 :تعشیفی اص تکِ ّای هکعة سٍتیک 

 :هکؼت ّبی کَچک کِ در رٍثیک لزار دارًذ ثِ سِ ًَع تمسین هی ضًَذ 

 هکعة ّای هشکضی : ًَع اٍل 

ثزای هثبل در ضکل سیز یکی سفیذ ، یکی ).ایٌْب در ٍسط ّز رًگ ّستٌذ ٍ ّیچ ٍلت لبثل حزکت ًیستٌذ ٍ فمط یک رًگ دارًذ

 (لزهش ٍ یکی سجش
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 هکعة ّای لثِ: ًَع دٍم 

 . تب اس ایي ًَع دارین ٍ لجِ ّب دارای دٍ رًگ ّستٌذ4در ّز ٍجِ 

 

 هکعة ّای گَشِ: ًَع سَم 

 . تب ّستٌذ4ایٌْب دارای سِ رًگ ّستٌذ ٍ هثل لجِ ّب در ّز ٍجِ 

 

 :ًحَُ خًَذى الگَسیتن ّای سٍتیکی 

 .ضوب ثزای حل هکؼت رٍثیک هججَریذ اس یِ سزی الگَریتن ّبی آهبدُ استفبدُ کٌیذ ، پس حتوب ثبیذ ثب ًحَُ خًَذى اًٍب آضٌب ثبضیذ

 . رًگ ّست6 الیِ ٍ 6 ٍجِ ٍ 6ثجیٌیذ ایي هکؼت ضبهل 

ضوب ثزای حل ثبیذ هکؼت را طَری ًگِ داریذ کِ چطن ضوب فمط یک رًگ رٍ ثجیٌِ ٍ یک رًگ در سوت راس ٍیکی در سوت چپ 

 .ٍ یکی در ثبال ٍ یکی در پبییي ٍ یکی در پطت

 .الگَریتن ّب ثِ صَرت حزٍف ثشرگ اًگلیسی ًَضتِ هی ضي
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 درجِ سبػتگزد 90ضوب ثبیذ اٍى رًگی کِ در سوت راست رًگ همبثل چطن ضوبست رٍ  R ( Right )ثزای هثبل ٍلتی ًَضتِ ضذُ 

 . ثبیذ ّوَى الیِ رٍ ثِ صَرت پبدسبػتگزد ثچزخًَیذRi یب ’Rثچزخًَیذ ٍ اگِ گفتِ ضذ 

 .حتوب ایي دٍحزکت رٍ در تصبٍیز سیز هتَجِ خَاّیذ ضذ

 

 :خَة حبال ضوب پبیِ رٍ فْویذیذ ، ایي ّن لیست ثمیِ حزٍف ٍ ٍجِ ّب 

 

 .حتوب ثبیذ ایي اصَل رٍ یبد گزفتِ ثبضیذ اگِ ًِ دٍثبرُ ثخًَیذ چَى ًویتًَیذ ثذٍى ایٌب پیص ثزیذ

   

سفید + تشکیل صلیب یا : هزحله دوم 

حبال ّز رًگی  )ّذف اس ایي هزحلِ ایٌِ کِ ضوب ثبیذ ثز رٍی الیِ ثبال .ایي هزحلِ ثسیبر سبدست ٍلی یبد گزفتٌص یِ خَردُ سختِ

.  درست کٌین(+)تِ عالٍُ  یب  صلیةیِ (رٍ کِ خَدتَى اًتخبة کزدیي ، هب سفیذ رٍ پیص فزض ثِ ػٌَاى الیِ ثبالیی لزار دادین

 : ثؼذ اس پبیبى ایي هزحلِ ثبیذ هکؼت هب ایي ضکلی ثطِ 
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 .دلت کٌیذ صلیت ضوب ًجبیذ فمط یِ صلیت سبدُ ثبضِ ٍ ثبیذ هثل ضکل ثبال ثبضِ

لزهش ٍ دیگز لجِ ّبیی -سجش در جبیی لزار گزفتِ کِ ّن ثب سفیذ جَر ضذُ ٍ ّن ثب سجش ٍ ّویٌَ در لجِ سفیذ-ثزای هثبل لجِ سفیذ

 .کِ در تصَیز ًیستٌذ رٍ هی ثیٌین

ٍ .ثؼذ ایٌکِ ّز کذٍم رٍ پیذا کزدیذ ثیبریذش ثِ الیِ ی سفیذ. ثزای ایي کبر ٍ ایي هزحلِ ضوب ثبیذ اٍل دًجبل لجِ ّبی سفیذ ثبضیذ 

 . اٍى لجِ رٍ در جبیی صحیح خَدش ثشاریذU ٍ Uiثؼذ ثب حزکبت الیِ ثبال یؼٌی 

ثزای ثمیِ لجِ ّب ّن ّویٌکبرٍ ثبیذ ثکٌیذ اهب دلت کٌیذ در ثؼضی هَالغ ضوب ثبیذ اٍى لجِ ای رٍ کِ در جبی صحیحص لزار دادیذ 

رٍ خزاة کٌیذ ٍ لجِ ثؼذی هَرد ًظز رٍ در جبی خَدش لزار ثذیذ طَری کِ ٍلتی اٍى لجِ اٍلی کِ درست ثَد رٍ ثزگزدًٍذیذ ّز 

 .دٍتب ثبیذ در جبی صحیح خَدش ثبضِ

 .هطوئي ثبضیذ ثب کوی توزیي حتوب ایي هزحلِ رٍ ثِ پبیبى هی رسًَیذ

جا گذاری گوشه های الیه سفید : هزحله سوم 

.  گَضِ ی الیِ سفیذ رٍ جبی خَدضَى ثشارین ٍ ثب ایي کبر توبم رًگ سفیذ ثِ ایي حبلت کبهل هیطِ 4در ایي هزحلِ ثبیذ توبم 
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:  ًحَُ اجشای ایي هشحلِ 

.  حبلت پیص هیبد کِ ّوِ ثب یِ الگَریتن حل هیطِ 4در ایي هزحلِ 

 گَضِ یِ گَضِ رٍ ثِ ػٌَاى ّذف هذ ًظز داضتِ ثبضیذ ٍ رٍثیک را طَری ًگِ داریذ کِ اٍى گَضِ در الیِ جلَیی ٍ 4اٍل ثبیذ اس 

لزهش در ػکس ثبال ّست ، ثؼذ اس ایٌکِ رٍثیک رٍ ثِ ایي -سجش-در لسوت ثبال ٍ سوت راست ثبضذ یؼٌی دلیمب جبیی کِ گَضِ سفیذ

. رٍ ثزخًَیذ تب ثِ ایٌب ثزسیذ (Down = D)حبلت ًگِ داضتیذ ثِ یکی اس حبلت سیز هی رسیذ ٍ اگِ ًِ ثبیذ الیِ پبییٌی 

 

  

لزهش ّست ٍ الیِ لزهش الیِ ای کِ هب دارین ثِ هکؼت ًگبُ هی کٌین ٍ -آثی- ػکس ثبال هی ثیٌیذ کِ هب ّذفووَى گَضِ سفیذ4در 

حبال کبفیِ ایي الگَریتن خیلی سبدُ رٍ اًمذر تکزار کٌیذ تب اٍى گَضِ اس پبییي ثِ .ایي گَضِ ّن در پبییي جبیی کِ ثبیذ ثبضِ ّست

 ( ثبر تکزار آى3،4دلت کٌیذ گبّی اٍلبت ثب یِ ثبر اجزای ایي الگَریتن ثِ ًتیجِ ثزسیذ ٍ گبّی ثب ).ثبال ثزُ

 

: در ثؼضی هَالغ ضبیذ ایي حبلت ثزاتَى پیص ثیبد 

 

در ایي ضزایط ضوب ثبیذ ایي گَضِ رٍ کِ ثِ حبلت غلط جب رفتِ دٍثبرُ ثیبریذش پبییي ٍ دٍثبرُ اس اطزیك فزهَل ثبال ثجزیذش 

. ثزای پبییي آٍردًص هیتًَیذ یِ ثبر ّوَى الگَریتن رٍ ثشًیذ ، ّویي.ثبال
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. اگِ رٍثیکتَى رٍ ثِ حبلت سیز حل کزدیي ثذًٍیذ کِ غلطِ ٍ دٍثبرُ ضزٍع کٌیذ

 

 

حل دو الیه اول : هزحله چهارم 

الجتِ ثب یک الیِ رٍ ّوزاُ ثب رًگ سفیذ در هزحلِ لجل حل .هب هیخَاّین کِ تَ ایي هزحلِ دٍ الیِ افمی رٍ اس ثبال ثِ پبییي حل کٌین

. کزدین ، حتوب هٌظَر هي اس دٍالیِ اٍل رٍ در ػکس سیز هتَجِ هیطیذ

. ثؼذ اس پبیبى ایي هزحلِ رٍثیک هب ثبیذ ایي ضکلی ثبضِ 

 

:  ًحَُ حل ایي هشحلِ 

. ثزای ایي هزحلِ فمط ثبیذ دٍ الگَریتن سبدُ رٍ حفظ کٌیذ ، ایي هزحلِ اس آسَى تزیي ّبست

 ثبضِ ٍ سرد ثبال  Down ّست ، حبال ثبیذ پبییي یب  UP اٍل اس ّوِ ثبیذ هکؼجتَى رٍ ثزػکس کٌیذ یؼٌی حبال کِ سفیذ ثبال ٍ یب

در هکؼت ّبی استبًذارد سفیذ ٍ سرد پطت ّن ّستٌذ ، حبال ثزای ضوب سرد پطت سفیذ ًجَد ّز هَلغ هب گفتین رًگ سرد ).ثبضِ

 (ضوب ثجبش رًگ خَدتًََ ثشاریذ
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 لجِ کذٍم لجِ ّب اس دٍ رًگ خَدضَى رًگ سرد 4تَ ایي هزحلِ هب ثبیذ الیِ افمی کِ سرد تَش ّست رٍ ثگزدین ٍ ثجیٌین اس ایي 

 ثچزخًَین تب ثب رًگ هَرد ًظزش جَر ثطِ ثؼذ یکی اس ایي دٍ الگَریتن رٍ اجزا UP تَضَى ًیست ثؼذ ثبیذ اًٍَ ثب حزکت الیِ ثبال یب

. کٌین ، اگِ هتَجِ ًطذیذ حتوب ثب ایي ػکس ّب هتَجِ هیطیذ

. ّز هَلغ لجِ ای کِ در الیِ ثبال ّست رٍ هیخَاّین اس چپ ثِ راست ثیبرین ، ثبیذ ایي الگَریتن رٍ دًجبل کٌین

 

 

 

. ّز هَلغ لجِ ای کِ در الیِ ثبال ّست رٍ هیخَاّین اس راست ثِ چپ ثیبرین ، ثبیذ ایي الگَریتن رٍ دًجبل کٌین
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: گبّی اهکبى دارُ کِ یک لجِ در جبی صحیح خَدش ثبضِ اهب ثِ حبلت ثزػکس ثبضِ هثل ایي ػکس 

 

تَ ایي ضزایط کبفیِ یک لجِ ی الکی رٍ ثب فزهَل ّبی ثبال ثِ جبی ایي ثیبریذ ٍ ایي ثز هیگزدُ ثِ الیِ ثبال ٍ دٍثبرُ ثِ حبلت صحیح 

. جب ثشاریذش

 

 (سرد)در الیه باال + تشکیل صلیب یا : هزحله پنجن 

 (تکویل دٍ الیِ اٍل)تَ ایي هزحلِ هی خَاّین رٍی الیِ سرد صلیت درست کٌین طَری کِ کبرایی کِ تب ثِ حبل اًجبم دادین 

. خزاة ًطِ

:  ثؼذ اس ایٌکِ ایي هزحلِ توَم ثطِ رٍثیک ثبیذ ایي ضکلی ثبضِ 

 

 

.  حبلت هختلف پیص هیبد ٍ کال ثب یِ الگَریتن حل هیط4ِتَ ایي هزحلِ 
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:  حالت اٍل 

 

: اگِ ایي حبلت ثزاتَى پیص اٍهذ ثبیذ ثب اجزای ایي الگَریتن سیز ثِ حبلت ثؼذی تجذیلص کٌین 

 

:  حالت دٍم 

 

 Lدلت کٌیذ هکؼت رٍ ثبیذ طَری ًگِ داریي کِ ).کبفیِ ّوَى الگَریتن ثبالیی رٍ ثشًین تب ثِ حبلت ثؼذی ثزین  . Lهؼزٍف ثِ حبلت 

. ضوب ثِ حبلت ثزػکسص ثبضِ یؼٌی هثل ایٌکِ تَ ػکس ثبال ثبیذ اس الیِ آثی ثْص ًگبُ کٌی ٍ الگَریتن رٍ درش اجزا کٌیذ
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:  حالت سَم 

 

فمط رٍثیک رٍ درست ًگِ داریذ طَری کِ یِ خط افمی داضتِ .ثبسم اس الگَریتن ثبالیی استفبدُ کٌیذ تب ایي هزحلِ رٍ توَم کٌیذ

. ثبضیذ

 

:  حالت چْاسم 

 

 

. اگِ ثِ ایي حبلت ثزخَرد کزدیذ ، فمط کبفیِ یِ لجخٌذ ثشًیذ چَى ثِ هزحلِ ثؼذ رفتیذ

 

 

 

 

www.AradDownload.com

http://www.araddownload.com/


کاهل کزدن الیه سرد : هزحله ششن 

:  در آخز ایي هزحلِ هکؼت ثبیذ ایي ضکلی ثطِ 

 

ًگزاى ًجبضیذ ، فمط یِ دًٍِ الگَریتن رٍ ) حبلت سیز ثز هیخَریذ 7ثؼذ اس ایٌکِ ضوب صلیت رٍ در الیِ سرد تطکیل دادیذ ثِ یکی اس 

 (.ثبیذ حفظ کٌیذ

           

: سِ حالت اٍل 

.  ثجیٌیذ اگِ ثِ یکی اس سِ حبلت سیز ثز خَردیذ ثبیذ ایي الگَرریتوی رٍ کِ هیگن رٍ اجزا کٌیذ تب ثِ یکی اس سِ حبلت دٍم ثزسیذ

 

. رٍثیک رٍ ّوًَطَر کِ ضکل ّب ًطَى هیذى ًگِ داریي ثؼذ ایي الگَریتن رٍ اجزا کٌیذ

 

 

www.AradDownload.com

http://www.araddownload.com/


: سِ حالت دٍم 

. حبال ثبیذ ثِ یکی اس سِ حبلت سیز رسیذُ ثبضیذ

 

دٍثبرُ ّوَى الگَریتن رٍ اجزا کٌیذ تب ثِ ایي حبلت ثزسیذ 

 

 

. دٍثبرُ الگَریتن رٍ اجزا کٌیذ تب ایي هزحلِ رٍ توَم کٌیذ ٍ حبال ثبیذ سرد ایي ضکلی ثطِ
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به پایان رساندن هکعب روبیک : هزحله هفتن 

جاگزاسی گَشِ ّا دس جای صحیح : الف 

: ثجیٌیذ اگِ ثؼذ پبیبى هزحلِ ضص هکؼت رٍ ایي طَر تصَر کٌین 

 

.  رٍ ػَض کٌین تب ایي هزحلِ کبهل ثطِ Cٍ  D در جبی صحیح ّستي ٍ ثبیذ جبی A ٍ Bدر ثؼضی اس ضزایط هی ثیٌین 

پطت  (A ٍ B)اگِ ثزای ضوب ایي ضزایط اتفبق افتبد هکؼت رٍ ّویي طَری ًگِ دایذ یؼٌی اٍى دٍتبیی کِ جبضَى صحیح ّست 

. در جلَ ثبضي ( C ٍ D)ثبضي ٍ ایي دٍتبیی کِ هیخَایي جبضَى رٍ ػَض کٌیذ 

 

 

 رٍ ػَض A ٍ Dاهب در ثؼضی ضزایط ضبّذ ایي ّستین کِ فمط یِ هکؼت در جبی صحیح ّست ٍ ثمیِ در جبی غلط ٍ هب ثبیذ جبی 

ثزای ایٌکبر اس الگَریتن ثبال استفبدُ کٌیذ تب دٍتب اس گَضِ در جبی صحیح لزار ثگیزًذ ٍ ثؼذش ّوَى کبری رٍ ثکٌیذ کِ در ثبال .کٌین

. گفتِ ضذ
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جاگزاسی لثِ ّای صسد ٍ تکویل سٍتیک (ب

. حبال کِ ّوِ گَضِ ّب در جبی صحیح ّستٌذ کبفیِ لجِ ّب رٍ جبثجب کٌین ٍ در جبی صحیح لزار ثذین

اگِ ثِ یکی اس حبلت ّبی سیز رسیذیي  

 

کبفیِ ایي الگَریتن رٍ ثشًیذ 

  

تب ثِ ایي حبلت  ثزسیذ 

 

ٍ اگِ ایي حبلت پیص اٍهذ الگَریتن ثبال رٍ ثشًیذ تب رٍثیک ثِ طَر کبهل حل ثطِ 

ثْتَى تجزیک هیگن ، ضوب هَفك ثِ حل کبهل هکؼت رٍثیک ضذیذ ٍ حبال ثزیذ ٍ ثِ ّوِ کسبیی کِ فکز هی کٌي ایي هکؼت حل 

. ّیچ چیض ًشذ ًذاسًُویطِ ثبثت کٌیذ 

 

. خذادی هذیش ٍتالگ صیش تْیِ شذُ ٍ ّش کپی تشداسی تا رکش هٌثع هجاص است.ایي آهَصش تِ طَس کاهل تَسط ج
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