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Sınıf Bursluluk Sınavı

2020 Soruları

Ders Adı Soru Sayısı Toplam Soru Sayısı Sınav Süresi
(Dakika)

Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
Hayat Bilgisi
Zeka Oyunları
Robotik&Kodlama

10
10
8
8
5
4

45 75

Adı Soyadı : ..................................

ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2.Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya çağrı cihazı, 
cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik cihazları yanınızda bulundurmanız, 
kopya çekmeye teşebbüs etmeniz veya başka adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçer-
siz sayılacaktır.
3.Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı 
çıkarmayınız.
4.Cevap kâğıdınızı, sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.
5.Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten 
ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KAĞIDININ DOLDURULMASI
1.Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlile-
rinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri açıklamalar doğrultusunda yazınız ve 
kodlayınız.
2.Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları mavi pilot veya tükenmez kalemle yapınız.
3.Doğru bulduğunuz cevapları ilgili soru numarasının karşısındaki kutucuğa “X“ koyarak yapınız.
4.Sadece net işaretler doğru olarak yorumlanabilir! Bir işaretlemeyi düzeltmek isterseniz, kutucuğun içini 
karalayınız. Bu alan boş bir kutucuk gibi yorumlanacaktır. Düzeltilmiş kutucuklar tekrar işaretlenemez.
5.Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
7.Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları 
çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
8.Cevaplamaya istediğiniz testin sorusundan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla-
zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
9.Sınav puanlarınızın hesaplamasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.
10.Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
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1)

3.Sınıf

Diğer sayfaya geçiniz.-1-

3)

2)

Yukarıda işitme engellilerin harfleri an-
latmak için kullandıkları bazı el işaretleri 
verilmiştir. 

Buna göre bir işitme engelli aşağıdaki 
kelimelerden hangisinin zıt anlamlısını 
yanlış göstermiştir?

A) Ön :  

B) Pahalı :  

C) Boş : 

bütün

arka

topladım

bahçedeki

çiçekleri

Yukarıdaki kelimeler birer surat ifadesi 
ile eşleştirilmiştir. 

Bu kelimelerden anlamlı bir cümle 
oluşturmak istersek, surat ifadelerini 
nasıl sıralamamız gerekir?

A)   

B) 

C) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı 
düşünmeye yönlendiren bir ifade kulla-
nılmıştır?

A) Günlerdir uyku uyuyamıyorum.
B) Güneşli günlerin özlemi ile doluyum.
C) Gözlerim yoruldu ama yine de uyu-
yamıyorum.
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3.Sınıf

Diğer sayfaya geçiniz.-2-

Yanlız Hepsi

Herkez Yanlış

Yukarıdaki yapbozda yazımında yanlışlık 
yapılan bazı kelimeler verilmiştir.

Bu yapbozdan yazımı yanlış olan keli-
meler çıkartılırsa yapbozun son şekli 
nasıl olur?

A)      B)          C)

4) Trafiğe yaka-
landığımız için 
geç kaldık.

Kitap okumadı-
ğım için yavaş 
okuyorum.

Arkadaşlarımla 
birlikte sırayla 
içeri girdik.

Eren
Halit

Başak

Yukarıdaki öğrenciler sebep-sonuç cüm-
lesi ile ilgili örnekler vermişlerdir.

Buna göre hangi öğrencinin söylediği 
cümle sebep-sonuç cümlesi değildir?

A) Eren   B) Halit       C) Başak

6)

 

Ablam 10.05.1985'te 
adana'da doğmuş.

Doğru Yanlış

5)

1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış  4.Çıkış

Babam yarın 
akşam Bursa'ya 

gidiyor.

O, kedileri 
boncuğu çok 

seviyor.

A)      B)          C)       D)

Aşağıdaki şemada verilen cümlelerde 
özel adın yazılışını kontrol eden bir öğ-
renci hangi çıkıştan çıkar? 7) 1 - Kapı

2 - Kale

3 - Kaya

4 - Kafa

5 - Kasa

6 - Kayı

Yukarıda verilen kelimelerin sözlük sıra-
laması nasıldır?

A) 4 - 2 - 1 - 5 - 3 - 6
B) 4 - 6 - 2 - 1 - 3 - 5
C) 4 - 1 - 5 - 2 - 6 - 3

Doğru DoğruYanlış Yanlış
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3.Sınıf

Diğer sayfaya geçiniz.-3-

10)8)

9)

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin 
kurduğu cümlelerde yazım ve noktala-
ma yanlışı vardır?

Mert Sıla

Sema

A) Mert ve Sıla  
B) Sema ve Sıla       
C) Mert ve Sema

Okula 
zamanında, 
gitmelisin.

Kayseri’de, Anka-
ra’da toplantılar 
düzenlendi.

17 ocak 2020’de 
doğmuş.

Şiirle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Şiir dörtlüklerden oluşabilir.
B) Şiire başlık konulur.
C) Şiirde her satıra kıta denir.

Aşağıdaki paragraflardan hangisinin 
konusu farklıdır?

A) İnsanlar için en etkili öğrenme yolu 
okumaktır. Okumuş bir toplum başarılı 
ve güçlü olur. Sorunları farklı düşünür 
ve alternatif çözümler üretebilir.

B) Bilgili, yaratıcı, başarılı insanlar ge-
nellikle okumuş insanlardır. Çünkü 
okumak insanın bilgi dağarcığını gelişti-
rir. İnsanların kendilerine güvenmelerini 
sağlar.

C) İnsanlar istediği hedefler için planlı 
ve istikrarlı olmalıdır. Başarı kendiliğin-
den gelen bir durum değildir. Yani biz-
lere altın tepsi ile sunulmaz. 

Yukarıda verilen rakamlarla yazılabilecek  
rakamları farklı iki basamaklı en küçük 
tek sayı hangisidir?

A) 11  B) 12  C) 13

11)
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3.Sınıf

Diğer sayfaya geçiniz.-4-

12) 13)

Yukarıdaki akvaryumların içindeki balık-
lar 3 basamaklı birer sayıyı ifade 
etmektedir. 
Akvaryumun içindeki;
     balıkların sayısı yüzler basamağı,
     balıkların sayısı onlar basamağı,
      balıkların sayısı birler basamağının 
sayı değerini göstermektedir. 

Buna göre bu iki akvaryumdaki balık-
ların gösterdikleri sayıların toplamı 
kaçtır?

A) 597 B) 579 C) 759

“Bir bölme işleminde bölünen sayı, 
bölen ve bölüm çarpılıp kalan sayı ekle-
nerek bulunur.”

 Böleni en büyük bir basamaklı 
sayıdır.
 Kalanı en küçük bir basamaklı tek 
sayıdır.
 Bölümü, bölenin 3 katıdır.

Verilen bilgilere göre, bölünen sayı 
kaçtır?

A) 243 B) 244 C) 245

14)

Yukarıda verilen çarpma işlemi ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çarpanlardan biri, 1 artarsa 
çarpım 9 artabilir.
B) Çarpanlardan biri, 1 azaltılırsa 
çarpım 64 olabilir.
C) Çarpanlardan biri, 1 artarsa 
çarpım 72 olabilir. 

9
x 8
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3.Sınıf

Diğer sayfaya geçiniz.-5-

15) 16)

17)

x4 x4 x3

÷5 ÷2÷3

Sayı < 12 ise A yolu
Sayı = 12 ise B yolu
Sayı > 12 ise C yolu

A yolu B yolu C yolu

Atılan sayı

A yolu
sonucu

B yolu
sonucu

C yolu
sonucu

Yukarıdaki sayı makinesinde ilk önce, 
atılan sayı karşılaştırılarak hangi yoldan 
gideceği tespit edilir. Sonraki aşamada 
ise gittiği yoldaki işlemler sırasıyla uygu-
lanır ve çıkan sonuç en altta yazar. 

Buna göre sayı makinesine 10, 12 ve 
14 sayıları atılırsa çıkan sonuçların 
toplamı kaç olur?

A) 42   B) 48       C) 45

645 356
Yukarıdaki sayıların tahmini farkı kaçtır?

A) 290
B) 300
C) 310

8 16 24 32 40 ?

Yukarıdaki elmaların içindeki sayılar belli 
bir örüntüye göre yerleştirilmiştir.

Buna göre örüntüdeki soru işaretli “?” 
yere hangi sayı gelmelidir?

A) 46   B) 47       C) 48
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3.Sınıf

Diğer sayfaya geçiniz.-6-

18)

Bir çiftlikte 25 inek, 15 tavuk ve 10 keçi 
bulunmaktadır.

18 ve 19. soruları bu bilgilere göre 
çözünüz.

Yukarıdaki çiftlikteki hayvanların ayak 
sayısını bulmak isteyen bir öğrencinin 
aşağıdaki işlemlerden hangilerini yap-
ması gereklidir?

A)  25 x 4 = 100
 15 x 2 = 30
 10 x 4 = 40
 100 + 30 + 40 = 170

B)  25 x 2 = 50
 15 x 4 = 60
 10 x 4 = 40
 50 + 60 + 40 = 150

C)  25 + 15 + 10 = 50
 50 x 4 = 200

Çiftlikteki hayvanların sayılarını göste-
ren şekil grafiği aşağıdakilerden han-
gisidir? 

İnek
Keçi
Tavuk

Çiftlikteki Hayvan Sayısı
Nesne Grafiği

Her şekil 3 hayvanı göstermektedir.

A)

B)  

C)

İnek
Keçi
Tavuk

Çiftlikteki Hayvan Sayısı
Nesne Grafiği

Her şekil 4 hayvanı göstermektedir.

İnek
Keçi
Tavuk

Çiftlikteki Hayvan Sayısı
Nesne Grafiği

Her şekil 5 hayvanı göstermektedir.

19)

20)
V + IX = 

Yukarıdaki romen rakamları ile yapılmış 
toplama işleminin sonucu hangisidir?

A) XIV   B) XV       C) XVI
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3.Sınıf

Diğer sayfaya geçiniz.-7-

21) Dünya’nın merkezine magma 
adı verilir. 
Uzaktan gelen bir geminin ilk 
önce en üst noktası görülür. 
Dünya’nın etrafını hava taba-
kası sarar.

Öğretmeni Ahmet’ten, ödevinde verilen 
bilgilerden doğru olanların başına gülen 
yüz, yanlış olanlara ise üzgün yüz eti-
keti yapıştırmasını  istemiştir.

Buna göre Ahmet’in etiketleri nasıl 
yapıştırması gereklidir?

A)        B)           C)   

22)

Yukarıdaki ortadan ikiye ayrılmış şeftali 
Dünya modeline benzemektedir.

Buna göre soru işaretli kısım Dün-
ya’nın hangi katmanıdır?

A) Çekirdek
B) Magma
C) Yer kabuğu

23)

Deri hissetme 
organımızdır.

Doğru Yanlış

1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış  4.Çıkış

Burun duyma 
organımızdır.

Kulak görme 
organımızdır. 

A)      B)          C)       D)

Aşağıdaki şemada duyu organları ile 
ilgili verilen bilgilerin doğruluğunu kont-
rol eden bir öğrenci  hangi çıkıştan 
çıkar?

Doğru DoğruYanlış Yanlış

24)

Yukarıdaki rüzgar enerjisi türbinlerinin 
yaptığı hareket çeşidi hangisidir?

A) Sallanma
B) Dönme 
C) Hızlanma
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3.Sınıf

Diğer sayfaya geçiniz.-8-

25) Hareket eden cisimlerin hızlanmasını, 
yavaşlamasını, durmasını veya yön de-
ğiştirmesini sağlayan, duran cisimleri 
hareket ettiren; itme veya çekme şeklin-
deki etkiye kuvvet denir.

Buna göre görseldeki olaylardan han-
gisinde diğerlerinden farklı bir kuvvet 
uygulaması vardır?

A)     

B)

C)

26)

Görselde suyun üç hâli gösterilmiştir. 

Buna göre bu üç hâlle ilgili aşağıda 
verilenlerden hangisi yanlıştır?

Buz

Su

Su Buharı

A) Buz hâli maddenin katı hâlidir.
B) Su buharı şeklindeyken bulundukları 
ortama rahatlıkla yayılabilir. 
C) Su halindeyken maddenin belirli bir 
şekli vardır.

27)

Yukarıdaki görselle ilgili hangisi doğru-
dur?

A) Yıldızlar kendilerine gelen ışığı yansı-
tırlar. 
B) Gökdelenlerin ışıkları yapay ışık kay-
nağıdır.
C) Ay doğal ışık kaynağıdır.
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3.Sınıf

Diğer sayfaya geçiniz.-9-

Yapıştırıcı, boya, çamaşır suyu ve bulaşık 
deterjanı gibi maddelerin kokusunun ya-
yıldığı ortamlarda uzun süre durulma-
ması gereklidir. Bu maddelerin kokusu 
hem burnunuza hem de vücudunuza 
zarar verebilir. 
Ocakta pişen yemek, çaydanlıkta kayna-
yan çay çok sıcaktır. Sıcak maddeler de-
rinize zarar verebilir. 
Porselen, cam bardak ve deney tüpü 
kırılgan maddelerdir. Bu maddeler 
elinizden düştüğünde kırılabilir. Etrafa 
yayılan parçaları derinize zarar verebilir. 
Şeffaf sıvı görünenler su, renkli görü-
nenler ise meyve suyu olmayabilir. Bu 
yüzden ne olduğunu bilmediğimiz hiçbir 
şeyi yememeli ve içmemeliyiz. 
Maddelerle ilgili çalışırken gerekli gü-
venlik önlemleri ve tedbirleri almamız 
gerekir. 

Yukarıdaki metinde verilenlere göre 
maddelerle ilgili yapılması gerekenler-
den hangisi yanlıştır?

28)

A) Değişik madde türleri ile çalışırken 
dikkatli olmazsak duyu organlarımız 
zarar görebilir. 
B) Maddelerin ne olduğunu tespit ede-
bilmek için kokularına ve tatlarına baka-
biliriz.
C) Maddelerle ilgili çalışırken gerekli gü-
venlik önlemlerini almamız gereklidir.  

29)  Selda’nın tabağında köfte, pilav, 
salata vardır.
 Merve, mercimek çorbasını içip 
kabak dolması ile yoğurdunu yedikten 
sonra çok sevdiği çikolatasını yemiştir.
 Berk; yumurta, peynir, zeytin ve 
kızarmış ekmeğini yedikten sonra ballı 
sütünü içmiştir. 
 
Yukarıdaki çocuklardan hangileri 
yemeğe dengeli beslenme ile başlayıp 
yemek sonunda bu kurala uymamış-
tır?

A) Selda
B) Merve
C) Berk

30)  Su   Saygı

 Doğalgaz  Yardımseverlik

 Elektrik  Empati

Yukarıda verilenlerden kaç tanesini 
kullanırken tasarruflu olmalıyız?

A) 2  B) 3  C) 4
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Diğer sayfaya geçiniz.-10-

31)

Öğretmenimin izlememi 
istemediği filmleri izleye-

bilirim.

Doğru Yanlış

1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış  4.Çıkış

Arkadaşlarımla 
oyun oynarken 
oyun kurallarını 
istediğim gibi 
değiştiririm.

A)      B)          C)       D)

Şemada verilen davranışların doğrulu-
ğunu takip edersek kaç numaralı çıkıştan 
çıkarız?

Doğru DoğruYanlış Yanlış

Sınıf dolabının 
camını kıran arka-
daşımı bana küser 
diye öğretmenime 

söylemem.

32)

Resimdeki olayda hangi telefon numa-
rasına ait acil durum ekibi daha gelme-
miştir?

A) 155 B) 110 C) 112

33)

Yukarıdaki araçlardan sarı araç, trafik 
lambası kırmızı yanarken, mavi araç ise 
yeşil yanarken harekete geçiyor ve gör-
selde görüldüğü gibi çarpışıyorlar. 

Bu kazada trafik kurallarını ihlal eden 
araç hangisidir?

A) Kırmızı ışıkta geçtiği için sarı araç.
B) Sarı ışığı beklemedikleri için sarı ve 
mavi araç.
C) Yeşil ışıkta geçtiği için mavi araç.

34)  Fotoğraflara bakıp geçmiş ile gü-
nümüz arasındaki farkı görebiliriz.
 İnsanların fiziksel değişimlerini 
asla farketmeyiz.
 Eskiden oynanan oyunlar, tekno-
lojinin gelişmesi ile farklılık göstermiştir.

Yukarıda hangi renklerle gösterilen 
ifadeler doğrudur?

A)   B)   C) 



3.Sınıf

Diğer sayfaya geçiniz.-11-

İstek ve ihtiyaçlarımızı yazılı ve sözlü olarak belirtirken nezaket ifadeleri kullanmalıyız. 
İstek ve ihtiyaçlarımızı demokratik ortamlarda ifade etmenin başka bir yolu da seçimler-
dir.

Buna göre, okuldaki dilek kutusuna aşağıdaki isteklerden hangisinin atılması uygun 
değildir?

A) Okul kütüphanesine yeni hikaye kitaplarının getirilmesi.
B) Okul bahçesine voleybol filesinin konulması.
C) Ailesiyle birlikte tatile gitmek istemesi.

35)

36)
Kuz

ey

Gü
ney

Do
ğu

Bat
ı

Okul

İtfaiye

Ayşe’nin 
evi

Havuz

Polis

Market

Ali’nin 
evi

Ali okul tarafından evinden çıkıyor, okulun köşesinden sağa dönerek Ayşe’nin evi ve itfai-
yenin olduğu sokaktan geçip, otopark tarafından markete ulaşıyor.
 
Buna göre Ali evden çıktıktan sonra sırasıyla hangi yönlerde yürümüştür?

A) Kuzey - Doğu - Kuzey      
B) Kuzey - Batı - Güney     
C) Güney - Kuzey - Doğu

Otopark
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Resimdeki orman canlılarının gölgesi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A)        B)       

  C)      

37)

38)

Yukarıdaki şekilden çıkartılmış parça aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A)    B)     C)

Yukarıdaki dartta tam 32 puan alabilmek için 
en az kaç atış yapmamız gereklidir?

A) 3 atış B) 4 atış C) 5 atış

1

7

12
10

4

39)

40)

Yukarıda Talha, Bahadır, Yusuf ve Mert ip 
çekme yarışması yapmaktadırlar. 
* Talha ve Bahadır aynı tarafta değildir.
* Yusuf’un biraz eli kaydığı için ipin sonuna 
doğru gelmiştir.
* Yarışmayı Mert ve Talha kazanmıştır.

Buna göre çoçukların resimdeki ip tutuş sıra-
laması aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

A) Yusuf - Bahadır - Talha - Mert
B) Yusuf - Talha - Bahadır - Mert
C) Bahadır - Yusuf - Mert - Talha
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41)

Yukarıda değişik renkteki legolar 
birleştirilerek üst üstte konulmuştur.
Buna göre lego bloğunun üstten 
görünüşü nasıldır?

A)         B)    C)  

D

B

K

G

Not: 42, 43, 44 ve 45. soruları aşa-
ğıdaki bilgiden yararlanarak çözünüz.
Sorularda hareketler için doğu, batı, 
kuzey ve güney seçeneklerini gösteren 
oklar kullanılmıştır. Bu oklar ile karakte-
rimizi hareket ettirip, bize verilen görev-
leri yapmamız gerekiyor. 
Cevap kısmında bulunan her bir yön 
veya işlem komutunu blok olarak adlan-
dırıyoruz. Her bir blok karaktere bir 
işlem yaptırabilir. 
Örneğin; 
 bloğu karakteri doğu (sağ), 
 bloğu batı (sol),      
 bloğu kuzey (yukarı),     
 bloğu güney (aşağı) yönünde bir 
adım hareket ettirir.          
  bloğu işlemin kaç kere 
  tekrarlanacağını belirtir.
   Doğru blokları alt alta 
getirerek istenilen işlemleri  gerçekleş-
tiririz.

Bu işlemleri 3 kez

yap

42)

Yukarıdaki kod bloğu çalıştığı zaman 
nasıl bir hareket izlenir?

A) İki sefer batıya git, sonra güneye. 
Bu işlemi iki kez tekrar et.
B) İki sefer güneye git, bir sefer batıya. 
Bu işlemi iki sefer tekrar et.
C) İki sefer batıya git, bir sefer 
güneye.

Çalıştığı zaman
Bu işlemleri 2 kez

yap.
B
B
G

43) Çalıştığı zaman

K
K
K
B
B
G
D
D
D
D

Yukarıdaki verilen kod bloğuyla madendeki kah-
ramanımız hangi elmasları toplar?

A)      

B) 

C)       



Bilim adamlarımız Neptün gezegeninde 
çok güçlü bir enerji kaynağı keşfetti. 
Bilişim Uzay Roketi’ni kullanarak diğer 
gezegenlerin yörüngesine girmeden 
Neptün’den bu kaynağı toplamak için ge-
rekli kod blokları hangi seçenekte doğru 
verilmiştir?

A)     B)

    C)

b
ili

si
m

.k
12

.tr
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44)

Çalıştığı zaman Çalıştığı zaman

Çalıştığı zaman

K
K
K
B
B
Enerjiyi
Topla

D
D
K
K
D
Enerjiyi
Topla

D
D
D
D
D

45)

Karnı acıkan zombinin etobur bitkilere 
uğramadan ayçiçeğini yemesi için ge-
rekli kod blokları hangi seçenekte doğru 
verilmiştir?

A)     

B)

C)

Sınavınız Bitmiştir. Başarılar.
Lütfen Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.

Çalıştığı zaman

D
D
K
K
K
B
Enerjiyi
Topla

Çalıştığı zaman

D
D
K
K
D

Çalıştığı zaman

D
D
G
G
G
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Optik Cevap Kağıdı
(Otomatik Değerlendirme İçindir)

 Adı:  Gözetmen

 Soyadı:

 İmza:

Grup: A B C D E F

Bu cevap formu otomatik olarak taranacaktır. Lütfen katlamayın veya lekelemeyin. Alanları
işaretlemek için siyah veya mavi kalem kullanın:

Bu cevap formu otomatik olarak taranacaktır. Lütfen katlamayın veya lekelemeyin. Alanları
işaretlemek için siyah veya mavi pilot kalem kullanın:

Düzeltilmiş kutular tekrar işaretlenemez! Lütfen kutuların dışına hiçbir şey yazmayın.

Öğrenci Numarası

0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

a b c d

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  
a b c d

9)  

10)  

11)  

12)  

13)  

14)  

15)  

16)  
a b c d

17)  

18)  

19)  

20)  

21)  

22)  

23)  

24)  

a b c d

25)  

26)  

27)  

28)  

29)  

30)  

31)  

32)  
a b c d

33)  

34)  

35)  

36)  

37)  

38)  

39)  

40)  
a b c d

41)  

42)  

43)  

44)  

45)  
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