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در هر ردیف گردی ها را با هم جمع کنید 
و به تعداد آن ها در چهارگوش چوب خط 

بكشید.
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در هر ردیف گردی ها را با هم جمع کنید 
و  به تعداد آن ها در چهارگوش چوب خط 

بكشید.
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در هر ردیف تصویرها را با هم جمع کنید و 
دور عدد صحیح خط بكشید.
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در هر ردیف تصویرها را با هم جمع کنید و 
دور عدد صحیح خط بكشید.
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