แบบฝึ กหัดที่ 1.1
เรื่อง ลักษณะและรู ปร่ างของเซลล์
คาชี้แจง จงเติมข้อความหรื อวาดภาพลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่ งมีชีวติ …………….. และเหตุที่หน่วยที่เล็กที่สุดนี้มีชีวติ อยูไ่ ด้ เพราะ
…………………………………………………….
2.
2.1) ให้นกั เรี ยนวาดภาพ (A) เซลล์เม็ดเลือดแดงของคน (B) เซลล์พารามีเซียม และ (C)
เซลล์คุม ลงในกรอบที่กาหนดให้ต่อไปนี้

(A)
(B)
(C)
2.2 จงระบุวา่ เซลล์แต่ละชนิดเป็ นเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียวหรื อหลายเซลล์
(A) ………………………………………………………………………………..
(B) ………………………………………………………………………………..
(C) ………………………………………………………………………………..
2.3 เซลล์แต่ละชนิดมีลกั ษณะและรู ปร่ างเหมาะสมกับหน้าที่หรื อการดารงชีวติ อย่างไร
(A) ………………………………………………………………………………………
(B) ………………………………………………………………………………………
(C) ………………………………………………………………………………………
3. ศึกษาภาพต่อไปนี้แล้วต่อคาถาม

เซลล์ ก

เซลล์ ข

เซลล์ ค

เซลล์ ง

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.

-2เซลล์ที่พบในสิ่ งมีชีวติ หลายเซลล์ ได้แก่ ……………………………………………..
เซลล์สัตว์ ได้แก่ ………………………………….. ส่ วนเซลล์พืชได้แก่ ………………..
เซลล์ที่สร้างอาหารเองได้ ได้แก่ ……………………….. และหมายเลขที่เป็ นโครงสร้าง
สาคัญในการสร้างอาหารคือ ………………………………….
เซลล์ ข และเซลล์ ค เคลื่อนที่โดยใช้โครงสร้างหมายเลขใด …………………………..
เซลล์ประสาท คือ ………….. และการรับส่ งกระแสประสาทเกิดขึ้นที่หมายเลขใด ……...
ในการจัดระบบของเซลล์ในสิ่ งมีชีวติ หลายเซลล์ กลุ่มของเซลล์ A ควรเรี ยกว่า………….
เพราะ ……………….………………………………………………………………….

กลุ่มของเซลล์ A
5. จงเติมข้อความลงใบแผ่นภาพการจัดระบบของเซลล์ในสิ่ งมีชีวติ หลายเซลล์ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน
เซลล์

เนื้อเยือ่
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ร่ างกาย

เฉลยแบบฝึ กหัดที่ 1.1
เรื่อง ลักษณะและรู ปร่ างของเซลล์

1. เซลล์ , มีนิวเคลียส
2.
2.1
2.2 (A) หลายเซลล์
(B) เซลล์เดียว
(C) หลายเซลล์
2.3 (A) รู ปร่ างเป็ นรู ปไข่มีนิวเคลียสอยูต่ รงกลาง หน้าที่ลาเลียงก๊าซไปยังเซลล์
(B) มีรูปร่ างเพียวยาวมีขนรอบลาตัวใช้ในการเคลื่อนที่
(C) มีลกั ษณะคล้ายเมล็ดถัว่ ผ่าซี กประกบกันมีช่องอยูต่ รงกลาง หน้าที่คายน้ า
3.
3.1 ก , ค , ง
3.2 ก , ค เซลล์พืช ง
3.3 ง , 11
3.4 4 , 9
3.5 ก , 1
4. เรี ยกว่า เนื้อเยือ่ เพราะ ประกอบด้วยเซลล์ที่ทาหน้าที่ที่เหมือนกันมาอยูร่ วมกัน
5.
เซลล์
เนื้อเยือ่
อวัยวะ
ระบบอวัยวะ
ร่ างกาย
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ใบงานที่ 1
เรื่อง ส่ วนประกอบของเซลล์พชื และเซลล์สัตว์
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันระดมสมองเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับ
ลักษณะส่ วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
จุดมุ่งหมาย บอกลักษณะและส่ วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้
สารเคมี-วัสดุอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ทดลอง
1. กล้องจุลทรรศน์
2. สไลด์และกระจกปิ ดสไลด์
3. หลอดหยด
4. เซลล์พืช เช่น เซลล์เยือ่ หอม ว่านกาบหอย
5. เซลล์สัตว์ เช่น เซลล์เม็ดเลือด
สาหร่ ายหางกระรอก
คาชี้แจงในการปฏิบัติกจิ กรรม
1. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันคิดออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาลักษณะและส่ วนประกอบของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ให้นกั เรี ยนศึกษาตัวอย่างแนวทางการทดลองให้เข้าใจก่อน จากนั้นจึง
วางแผนทาการทดลองของกลุ่มตนเองโดยทาการทดลองและสรุ ปผลการทดลองเกี่ยวกับลักษณะ
รู ปร่ างและส่ วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ชนิดต่าง ๆ
ตัวอย่างแนวทางการทดลอง
1. เซลล์สาหร่ ายหางกระรอก
1.1หยดน้ าลงบนกระจกสไลด์ 1 – 2 หยด
1.2เด็ดใบอ่อนบริ เวณยอด 1 ใบวางลงบนหยดน้ า แล้วปิ ดด้วยกระจกปิ ดสไลด์ โดยตั้ง
กระจกเอียงประมาณ 45° ค่อย ๆ วางลง อย่างให้มีฟองอากาศ
1.3นาไปส่ องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ โดยใช้เลนส์ใกล้วตั ถุกาลังขยายต่าก่อน เมื่อปรับ
ภาพชัดแล้วจึงเปลี่ยนเป็ นเลนส์กาลังขยายสู ง หมุนปุ่ มปรับภาพละเอียด สังเกตแล้ว
วาดรู ปและบันทึกผล
2. เซลล์เยือ่ หอม
2.1ลอกเยือ่ ด้านในของกลีบหัวหอม แล้วใช้มีดโกนตัดให้มีขนาด
0.5 cm x 0.5 cm
2.2 ทาการทดลองเช่นเดียวกับการศึกษาเซลล์ใบของสาหร่ ายหางกระรอก แต่
ก่อนปิ ดทับด้วยกระจกปิ ดสไลด์ ควรหยดสารละลายไอโอดีน จะทาให้เห็น
นิวเคลียสได้ชดั เจนขึ้น

-23. เซลล์ว่านกาบหอย
3.1 ฉี กใบว่านกาบหอยให้แฉลบทางด้านท้องใบที่มีสีม่วงให้ได้เยือ่ บาง ๆ แล้วใช้
มีดโกนตัดให้มีขนาด 0.5 cm x 0.5 cm
3.2 ทาการทดลองเช่นเดียวกับการศึกษาเซลล์ใบสาหร่ ายหางกระรอก
4. เซลล์สัตว์
4.1หยดน้ าเกลือ 0.85% ลงบนสไลด์ 1 – 2 หยด
4.2หยดน้ าเลือดปลาจากขวดน้ าเกลือลงบนน้ าเกลือ แล้วปิ ดทับด้วยกระจกปิ ด
สไลด์ นาไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์เช่นเดียวกับเซลล์ใบสาหร่ ายหางกระรอก
2.ร่ วมกันคิดวางแผนการทดลองตามกาหนดประเด็นปัญหา ดังนี้
2.1 จะกาหนดวัตถุประสงค์ สมมุติฐาน และตัวแปรอย่างไร
2.2 จะใช้วสั ดุอุปกรณ์อะไรบ้าง
2.3 จะออกแบบการทดลองอย่างไร
2.4 จะบันทึกผลการทดลองอย่างไร
2.5 จะสรุ ปและอภิปรายผลอย่างไร
ตัวอย่างตารางบันทึกผล
ส่ วนประกอบของเซลล์ทพี่ บ
เซลล์ทนี่ ามาศึกษา
ภาพของเซลล์
ผนัง
เยือ่ หุ้ม
เซลล์

1.เซลล์สาหร่ าย
หางกระรอก
2.เซลล์เยือ่ หอม
3.เซลล์ใบว่าน
กาบหอย
3.1เซลล์ผวิ ใบ
3.2 เซลล์คุม
4.เซลล์เม็ดเลือดปลา

เซลล์

ไซโทพลาซึม นิวเคลียส คลอโรพลาสต์

-63 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ ซึ่ งควรวางแผนแบ่งหน้าที่กนั ภายในกลุ่มด้วย
4 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดลอง จัดกระทาข้อมูล อภิปรายและสรุ ปผลการทดลอง
5 เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งควรประกอบด้วย
5.1 ชื่อเรื่ องที่ศึกษา
5.2 วันที่ทาการทดลอง
5.3 ชื่อกลุ่ม ชื่อสมาชิกและหน้าที่ที่ปฏิบตั ิ
5.4 จุดประสงค์ สมมติฐานและตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
5.5 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
5.6 ผลการทดลอง (ควรจัดกระทาข้อมูลก่อนซึ่ งอาจเป็ นตาราง กราฟ)
5.7 การอภิปรายและสรุ ปผลการทดลอง
5.8 ข้อเสนอแนะ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
หมายเหตุ
1. การเตรี ยมสไลด์เซลล์พืช ต้อยหยดน้ าลงบนสไลด์ 1 – 2 หยด ส่ วนการเตรี ยมสไลด์
เซลล์สัตว์ตอ้ งหยดน้ าเกลือ 0.85% ลงบนสไลด์ 1 – 2 หยด เพื่อป้ องกันไม่ให้เซลล์
แห้งและรู ปร่ างของเซลล์เปลี่ยนไป
2. การที่ตอ้ งใช้ดา้ นท้องใบของว่านกาบหอย เพราะด้านท้องใบมีเซลล์คุมอยูเ่ ป็ นจานวน
มากกว่าอีกด้านหนึ่งเวลานามาเตรี ยมสไลด์จะเห็นเซลล์คุมชัดเจนและมีสีม่วงสวยงาม

แบบฝึ กหัดที่ 1.2
เรื่อง ลักษณะและส่ วนประกอบของเซลล์พชื และเซลล์สัตว์
คาชี้แจง จงเติมข้อความลงในช่องว่างให้ได้ในความที่สมบูรณ์
1. เซลล์ที่มีลกั ษณะเป็ นช่องสี่ เหลี่ยม ได้แก่ …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
2. เซลล์ที่มีรูปร่ างคล้ายเมล็ดถัว่ 1 คู่ ประกบกัน ได้แก่ ………………………………………..
ส่ วนเซลล์ที่มีรูปร่ างรี ๆ หรื อค่อนข้างกลม ได้แก่ ……………………………………………
3. เซลล์พืชที่มีเม็ดคลอโรพลาสต์ ได้แก่ ……………………………………………………….
ส่ วนเซลล์พืชที่ไม่มีเม็ดคลอโรพลาสต์ ได้แก่ ………………………………………………..
4. ส่ วนประกอบของเซลล์ที่มีลกั ษณะเป็ นเม็ดสี เขียว คือ ……………………………… เพราะ
ภายในมีสารสี เขียวที่เรี ยกว่า ………………………….ซึ่งทาหน้าที่ …………………………..
5. ส่ วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ที่เหมือนกัน ได้แก่
1) ……………………………
2) …………………………………
3) …………………………………
ส่ วนที่แตกต่างกัน ได้แก่
1) …………………………………
2) ……………………………………
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

เฉลยแบบฝึ กหัดที่ 1.2
เรื่อง ลักษณะและส่ วนประกอบของเซลล์พชื และเซลล์สัตว์
1. เซลล์สาหร่ ายหางกระรอก , เซลล์เยือ่ หอม , เซลล์วา่ นกาบหอย
2. เซลล์ท่ีมีรูปร่ างคล้ายเมล็ดถัว่ 1 คู่ประกบกัน คือ เซลล์วา่ นกาบหอย , เซลล์ที่มีรูปร่ างรี ๆ หรื อ
ค่อนข้างกลม คือ เซลล์เม็ดเลือด
3. เซลล์พืชที่มีเม็ดคลอโรพลาสต์ คือ เซลล์สาหร่ ายหางกระรอก เซลล์พืชที่ไม่มี
เม็ดคลอโรพลาสต์ คือ เซลล์วา่ นกาบหอย
4. เซลล์ที่มีลกั ษณะเป็ นเม็ดสี เขียว คือ คลอโรพลาสต์ สารสี เขียวเรี ยกว่า คลอโรฟิ ลล์ ทาหน้าที่
สังเคราะห์แสง
5. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์เหมือนกัน 1. เยือ่ หุม้ เซลล์ 2.ไซโทรพลาซึม 3.นิวเคลียส ส่ วนที่
แตกต่างกัน คือ 1. ผนังเซลล์ 2. คลอโรพลาสต์
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง โครงสร้ างของเซลล์
คาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
ให้ใช้ภาพเซลล์ A – D ตอบคาถามข้อ 1 – 3

A

B

C
D
1. สาเหตุในข้อใดที่ทาให้เซลล์ A มีลกั ษณะรู ปร่ างแตกต่างจากเซลล์ C
1) เป็ นเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ ต่างกัน
2) เป็ นเซลล์มีหน้าที่แตกต่างกัน
3) เป็ นเซลล์ที่มีโครงสร้างพื้นฐานแตกต่างกัน
ก. 1 และ 2
ข. 2 และ 3
ค. 1 และ 3
2. ทุกเซลล์แสดงความสัมพันธ์กบั เซลล์ในภาพได้ถูกต้อง ยกเว้น ข้อใด
ก. เซลล์ผวิ ใบ – เซลล์ D
ข. เซลล์อะมีบา – เซลล์ B
ค. เซลล์ใบสาหร่ ายหางกระรอก – เซลล์ C ง. เซลล์เยือ่ หอม – เซลล์ A
3. เซลล์ X จัดเป็ นเซลล์ที่อยูใ่ นกลุ่มเดียวกับเซลล์ชนิดใด เพราะเหตุใด
เซลล์ X
ก.
ข.
ค.
ง.

เซลล์ A เพราะส่ วนประกอบของเซลล์เหมือนกัน
เซลล์ B เพราะมีโครงสร้างในการเคลื่อนที่เช่นเดียวกัน
เซลล์ C เพราะมีรูปร่ างเปลี่ยนแปลงไปจากเซลล์ทวั่ ไป
เซลล์ D เพราะเป็ นเซลล์สัตว์เช่นเดียวกัน

ง. เฉพาะ 2

-24. พารามีเซี ยมบนสไลด์ของนักเรี ยนจะเป็ นอย่างไรจึงจะมองเห็นภาพได้ดงั รู ปและนักเรี ยนต้อง
เลื่อนสไลด์ไปทางใด พารามีเซี ยมจึงจะมาอยูใ่ นตาแหน่ง A
ก.
ซ้ายมือ
ข.
ขวามือ

ค.

ซ้ายมือ

ง.

ขวามือ

A

ให้ภาพเซลล์ต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 5 – 7

3

5

4
2
1

5. โครงสร้างหมายเลขใดที่ทาหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของสารที่ผา่ นเข้าออกเซลล์ และสาร
เซลลูโลสพบได้ที่โครงสร้างหมายเลขใด
ก. 2 และ 5
ข. 2 และ 3
ค. 5 และ 4
ง. 1 และ 5
6. โครงสร้างหมายเลขใดที่ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของเซลล์ และตาแหน่งหมายเลขใดของ
เซลล์ที่จะพบสารพันธุกรรม
ก. 1 และ 3
ข. 2 และ 4
ค. 3 และ 3
ง. 5 และ 1
7. ถ้าเซลล์แต่ละเซลล์ในภาพเปรี ยบเสมือนร้านอาหารขนาดใหญ่ พ่อครัวในร้านอาหารเทียบได้
กับโครงสร้างใดของเซลล์ และโครงสร้างนี้พบในเซลล์คุมหรื อไม่
ก. 1, พบ
ข. 1 และ 4, ไม่พบ ค. 3, พบ
ง. 3 และ 4, ไม่พบ

-38. ข้อใดเป็ นการจัดระบบของเซลล์จากหน่วยใหญ่ไปยังหน่วยย่อยได้ถูกต้อง
ก. ระบบอวัยวะ
เนื้อเยือ่
อวัยวะ
ข. เนื้อเยือ่
อวัยวะ
ระบบอวัยวะ
ค. อวัยวะ
เนื้อเยือ่
เซลล์
ง. อวัยวะ
ระบบอวัยวะ
เนื้อเยือ่
ให้ใช้ขอ้ มูลต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 9 – 10
A = นิวเคลียส
C = ไซโทพลาซึม
E = คลอโรพลาสต์

B = เยือ่ หุม้ เซลล์
D = ผนังเซลล์

9. เมื่อนักเรี ยนนาเซลล์ 4 ชนิดไปศึกษา ควรพบส่ วนประกอบของเซลล์ตามข้อใด
ก. เซลล์เม็ดเลือดแดงของคน พบ A,B,C
ข. เซลล์เยือ่ หอม พบ A,B,C,D,E
ค. เซลล์เยือ่ บุขา้ งแก้มของคน พบ A,B,C
ง. เซลล์คุมใบว่านกาบหอย พบ A,B,C,D
10. สารไขมันและโปรตีนเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของโครงสร้างใด และสารอาหารโปรตีน
ไขมันและน้ าตาลพบได้ในโครงสร้างใด
ก. D และ E
ข. B และ C
ค. A และ B
ง. C และ A
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง โครงสร้ างของเซลล์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง โครงสร้ างของเซลล์
คาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
ให้ภาพเซลล์ต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 5 – 7

5

3

4
2
1

1. ถ้าเซลล์แต่ละเซลล์ในภาพเปรี ยบเสมือนร้านอาหารขนาดใหญ่ พ่อครัวในร้านอาหารเทียบได้
กับโครงสร้างใดของเซลล์ และโครงสร้างนี้พบในเซลล์คุมหรื อไม่
ก. 1, พบ
ข. 1 และ 4, ไม่พบ ค. 3, พบ
ง. 3 และ 4, ไม่พบ2.
โครงสร้างหมายเลขใดที่ทาหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของสารที่ผา่ นเข้าออกเซลล์ และสาร
เซลลูโลสพบได้ที่โครงสร้างหมายเลขใด
ก. 2 และ 5
ข. 2 และ 3
ค. 5 และ 4
ง. 1 และ 5
3. โครงสร้างหมายเลขใดที่ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของเซลล์ และตาแหน่งหมายเลขใดของ
เซลล์ที่จะพบสารพันธุกรรม
ก. 1 และ 3
ข. 2 และ 4
ค. 3 และ 3
ง. 5 และ 1
4. พารามีเซี ยมบนสไลด์ของนักเรี ยนจะเป็ นอย่างไรจึงจะมองเห็นภาพได้ดงั รุ ปและนักเรี ยนต้อง
เลื่อนสไลด์ไปทางใด พารามีเซี ยมจึงจะมาอยูใ่ นตาแหน่ง A
ก.

ซ้ายมือ

ข.

ขวามือ

ค.

ซ้ายมือ

ง.

ขวามือ

-2ให้ใช้ภาพเซลล์ A – D ตอบคาถามข้อ 1 – 3

A

B

C
D
5. สาเหตุในข้อใดที่ทาให้เซลล์ A มีลกั ษณะรู ปร่ างแตกต่างจากเซลล์ C
1) เป็ นเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ ต่างกัน
2) เป็ นเซลล์มีหน้าที่แตกต่างกัน
3) เป็ นเซลล์ที่มีโครงสร้างพื้นฐานแตกต่างกัน
ก. 1 และ 2
ข. 2 และ 3
ค. 1 และ 3
6. ทุกเซลล์แสดงความสัมพันธ์กบั เซลล์ในภาพได้ถูกต้อง ยกเว้น ข้อใด
ก. เซลล์ผวิ ใบ – เซลล์ D
ข. เซลล์อะมีบา – เซลล์ B
ค. เซลล์ใบสาหร่ ายหางกระรอก – เซลล์ C ง. เซลล์เยือ่ หอม – เซลล์ A
7. เซลล์ X จัดเป็ นเซลล์ที่อยูใ่ นกลุ่มเดียวกับเซลล์ชนิดใด เพราะเหตุใด

เซลล์ X
ก.
ข.
ค.
ง.

เซลล์ A เพราะส่ วนประกอบของเซลล์เหมือนกัน
เซลล์ B เพราะมีโครงสร้างในการเคลื่อนที่เช่นเดียวกัน
เซลล์ C เพราะมีรูปร่ างเปลี่ยนแปลงไปจากเซลล์ทวั่ ไป
เซลล์ D เพราะเป็ นเซลล์สัตว์เช่นเดียวกัน

ง. เฉพาะ 2

-3ให้ใช้ขอ้ มูลต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 9 - 8
A = นิวเคลียส
C = ไซโทพลาซึม
E = คลอโรพลาสต์

B = เยือ่ หุม้ เซลล์
D = ผนังเซลล์

8 เมื่อนักเรี ยนนาเซลล์ 4 ชนิดไปศึกษา ควรพบส่ วนประกอบของเซลล์ตามข้อใด
ก. เซลล์เม็ดเลือดแดงของคน พบ A,B,C
ข. เซลล์เยือ่ หอม พบ A,B,C,D,E
ค. เซลล์เยือ่ บุขา้ งแก้มของคน พบ A,B,C
ง. เซลล์คุมใบว่านกาบหอย พบ A,B,C,D
9. สารไขมันและโปรตีนเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของโครงสร้างใด และสารอาหารโปรตีน
ไขมันและน้ าตาลพบได้ในโครงสร้างใด
ก. D และ E
ข. B และ C
ค. A และ B
ง. C และ A
10. ข้อใดเป็ นการจัดระบบของเซลล์จากหน่วยใหญ่ไปยังหน่วยย่อยได้ถูกต้อง
ก. ระบบอวัยวะ
เนื้อเยือ่
อวัยวะ
ข. เนื้อเยือ่
อวัยวะ
ระบบอวัยวะ
ค. อวัยวะ
เนื้อเยือ่
เซลล์
ง. อวัยวะ
ระบบอวัยวะ
เนื้อเยือ่
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง โครงสร้ างของเซลล์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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