
ਤਹਾਡਾ ਸਰੀਰ - ਤੀਵੀਆਂ

ਅੰਡਕੋਸ਼
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 
ਨਨੱਕੇ ਅੰਡੇ ਸੰਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਦਂੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਨਿੱਿੋਂ 
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਨਨਕਲਦਾ ਹੈ। 

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਗਰਦਨ (ਸਰਵਵਕਸ) 
ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਿੇਦਾਨੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਰੂਪ 
ਨਿੱਿ ਿੀ ਜਾਨਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਯੋਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨਲੀ 
(ਫੈਲੋਪੀਯਨ ਟਯੂਬ)
ਇਹ ਨਲੀਆ ਂਅੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਤੋਂ 
ਬੱਿੇਦਾਨੀ ਲੇ ਕੇ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ

ਬੱਚੇਦਾਨੀ
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗਰਭਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਿਾ 
ਬੱਿੇਦਾਨੀ (ਕੁੱਖ) ਨਿੱਿ ਿੱਧਦਾ ਅਤੇ ਨਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੱਿੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪਰਤ ਹੋਰ ਮੋਟੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਿੱਧਦੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ। ਜੇ ਔਰਤ ਗਰਭਿਤੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਪਰਤ ਟੁੱਟ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਾਰੀ ਦੇ 
ਰੂਪ ਨਿੱਿ ਬਾਹਰ ਨਨਕਲਦੀ ਹੈ। 

ਯੋਨੀ (ਵੇਜਾਈਨਾ)
ਬੱਿੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ 
ਨਿੱਿਕਾਰ ਲਾਘਂਾ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਨਜੱਥੋਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਿਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਾਰੀ 
ਸੰਬੰਧੀ ਤਰਲ ਨਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਨਜੱਥੇ 
ਅੰਤਰਪ੍ਰਿੇਸ਼ੀ ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ 
ਨਲੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਨਲੀ 
ਨਜਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੱਿਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਹਲਾਨਂਕ ਯੋਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।

ਯੋਨੀ ਦੁਆਰ (ਵੱਲਵਾ)
ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਜਨਸੀ ਅੰਗਾ ਂਨੂੰ 
ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਨਾ ਂਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 
ਹਨ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯੋਨੀ (ਿੇਜਾਈਨਾ) 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਲਾਨਂਕ 
ਯੋਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
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ਮੂਤਰ ਨਲੀ
ਨਲੀ ਜੋ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਮੂਤਰਾਸ਼ਯ (ਬਲੈਡਰ) 
ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

ਯੋਨੀ (ਵੇਜਾਈਨਾ)
ਬੱਿੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 
ਦੇ ਨਿੱਿ ਲਾਘਂਾ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ 
ਨਜੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਿਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਮਾਹਿਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰਲ ਨਨਕਲਦਾ ਹੈ, 
ਨਜੱਥੇ ਅੰਤਰਪ੍ਰਿੇਸ਼ੀ ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਲੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜਨਮ ਨਲੀ ਨਜਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੱਿਾ 
ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਲ-ਦੁਆਰ
ਰਸਤਾ ਨਜੱਥੋਂ ਪਖਾਨਾ (ਟੱਟੀ) ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਨਕਲਦਾ ਹੈ।

ਕਵਲੱਟਵਰਸ
ਖੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਨੱਕਾ ਉਭਾਰ ਜੋ ਹੱਥਰਸੀ ਜਾ ਂਨਜਨਸੀ 
ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸੰਿੇਦੀ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਲੇਬੀਆ
ਖੱਲ ਦੀਆ ਂਪਰਤਾ,ਂ ਜਾ ਂਹੋਠ, ਜੋ ਯੋਨੀ ਦੇ 
ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕੱਜਦੇ ਹਨ। 
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