بدن شما  -زنان
تخمدان

لوله رحم یا لوله فالوپ

بوسیله این لوله ها ،تخمک از
تخمدان ها وارد رحم میشود

دهانه رحم

همچنین آنرا گردن رحم نیز می
نامند که به باالی مهبل متصل است

شما دو تخمدان دارید .این تخمدان ها،
تخمک های کوچک را ذخیره میکنند که
هورمون ها را بوجود می آورند .هر ماه،
تخمکی از یکی از تخمدانها آزاد میگردد.

مهبل یا واژن

مجرایی ما بین رحم و بخش بیرونی بدن
است .هنگام چرخه قاعدگی ،گذرگاهی
برای خروج خون عادت ماهانه فراهم
می آورد .در طول آمیزش جنسی ،اندام
تناسلی مرد وارد واژن میگردد و نیز
کانال زایمان است که نوزاد از طریق
آن متولد میشود ،با اینکه واژن در بخش
درونی بدن قرار گرفته است.

بخش برونی آلت تناسلی زن
(وولوا)

نامی است که به بخش برونی آلت
تناسلی زن داده شده است .تعداد
زیادی از مردم آنرا واژن یا مهبل
مینامند ،در حالیکه واژن نام بخش
داخلی در بدن میباشد.

Farsi Language Version

رحم

هنگام حاملگی یک خانم ،جنین داخل رحم
(زهدان) رشد میکند .هر ماه جداره داخلی
رحم ضخیم تر میگردد که شاید نیاز باشد،
جنینی در آن النه گزینی کند .زمانیکه خانم
بارور نباشد ،الیه داخلی رحم ،بصورت
چرخۀ قاعدگی از بین میرود و دفع میگردد.

لب یا البیا

بافت پوستی و یا لبه هایی هستند که دهانۀ
واژن را احاطه و محافظت میکند.

میزراه یا اورترا

کلیتوریس یا فنج

بافت پوستی تپه گونه است که طی خود ارضائی یا
استمناء و فعالیت های جنسی بسیار حساس میشود.

مثانه ادرار را از طریق این لوله
به خارج بدن تخلیه می کند.

مهبل یا واژن

مجرایی ما بین رحم و بخش
بیرونی بدن است .هنگام چرخه
قاعدگی ،گذرگاهی برای خروج
خون عادت ماهانه فراهم می
آورد .در طول آمیزش جنسی،
اندام تناسلی مرد وارد واژن
میگردد و نیز کانال زایمان است
که نوزاد از طریق آن متولد
میشود ،با اینکه واژن در بخش
درونی بدن قرار گرفته است.

مقعد

دهانه ایست که مدفوع از
طریق آن از بدن دفع میگردد.
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