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 :این تصویر نشان میدهد که اعضای تناسلی خارجی چگونه معلوم میشوند

 

انم که مهم است در مورد آنها هنگام حاملگی و والدت معلومات داشته باشیم نمایش داده درین جا اعضای داخلی بدن یک خ

 .شده است 

 (:نگٍ خاصزِ ) استخٕاٌ ْای حٕصهّ  .1
 

 

 

         

 

   

 

                                                          

. 

 

 

3 

 (نقطۀ لذت)كلیتوریس 

 (مجراي ادرار)احلیل 

 مقعد

 (مجراي مواد ؼایطه)

 مجراي مهبل

 يلب هاي داخل

 لب هاي خارجي

. استخوان های لگن خاصره داخل قسمت سرین هستند

یک خانم با گذاشتن دست های خود بدو طرؾ سرین 

طوریکه در رسم نشان داده شده است میتواند آنها را 

 .احساس نماید

همچنان خانم میتواند این 

ستخوان ها را از پیش رو، ا

طوریکه در رسم نشان داده 

که این . شده احساس کند

گفته " استخوان عانه"ناحیه 

      .میشود

 

استخوان هاي لگن خاصره مانند یك 

لگن است است كه پائین آن سوراخ 

درهنگام والدت طفل باید از . میباشد

 .این سوراخ بگذرد تا خارج شود

 

لگن خاصره  استخوان  



 بذى يک خبًن در جزيبى حبهلگی   :  3فصل 
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 :رحم  .1
ت یعلگن خاصره موق و در داخل شکم بین استخوان های ست که از عضالت قوی ساخته شده ا رحم یک خریطه ایست

در صورتیکه داخل شکم مادر دیده شود رحم مانند . نمیتواند از خارج حس گردد زمانیکه خانم حامله نیست ، اکثراٌ  .دارد

 .شکل ذیل دیده میشود

دوتیوب از دو طرؾ باالئی آن 

شده و به تخمدان ها ارتباط  بیرون

) ی رحم عنق قسمت پائین گرفته

 .گفته میشود (سرویکس

در آنجا یک سوراخ کوچک 

است که اکثرا توسط مخاط موجود 

بسته شده ( چسپناک و ؼلیظ مادۀ)

عنق رحم بامهبل ارتباط . است

مهبل یک تونل کوچکی است  دارد،

 .که بخارج بدن مادر ارتباط دارد

عنق رحم و مهبل هردو از 

 .عضالت ساخته شده اند

دو  ه میتواند بایک خانم حامل

انگشت بسیار پاک عنق رحم 

طوریکه از طریق  رالمس نماید،

را داخل نموده و به  مهبل انگشتان

سخت و صاؾ  رحم مدور، عنق. طرؾ باال و قدام پیش برده تا به عنق رحم برسد

 .کوچک دروسط آن حس میشود بایک سوراخ

 

 

 ینماید که از طریق یکی ازبدن مادر یک تخمه آزاد م

. خمه دیگری میسازدتبدن پدر . تیوبها به رحم میرود

زمانیکه زن و شوهر مقاربت جنسی داشته باشند تخمه 

مرد داخل عضویت خانم میشود و آن ها نیز  های

 تخمۀ. و با تخمۀ زن یکجا میشوند بطرؾ رحم رفته

که در داخل رحم نشوونما  مرد و زن جنین را میسازند

 .یکندم

 

 

 

 

 

 رحم 

 عنق رحم 

 تخمدان  

 نفیر 

مهبل یا كانال 

 والدي 

 رحم 

تخمۀ مادر، در 

تخمدان ساخته 

 .میشود

سپرم مرد از 

طریق مهبل داخل 

 .میشود

زمانیكه تخمه و 

سپرم باهم یكجا 

شوند، جنین 

شروع به نشو و 

 .نما میكند



 چگًَْ جٌيي ًشْ ًّوب هيکٌذ 
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، خواهید دید بتوانید اگر شما داخل رحم را دیده .1
مملو از آب ؼوطه ور  درداخل یک خریطۀ که طفل

همراه یا  بدن مادر توسط حبل سروی و است، طفل با
 .ارتباط دارد پالسنتا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ر نطوای، طریق مادرطفل با گرفتن هوا و ؼذا از. 2 

  .میکند نشوونما
 

 
 
 
 

 

 پالسنتا

 حبل سروي

 خریطۀ آب

 عنق رحم 

 رحم

 مهبل 
خون مادر 

را از شش  اکسیجن
را از معده  ها و ؼذا
ها گرفته  و روده 

انتقال  وبه رحم 
 . میدهد

خون مادر اكسیجن 
و ؼذا را از طریق 
پالسنتا به خون طفل 

 .میدهد
بعداٌ خون طفل 
اكسیجن و ؼذا را از 
طریق حبل سروي 
به طفل انتقال 

 .میدهد
 

زمانیكه طفل بزرگتر . 3

میشود، مادر میتواند با گذاشتن 

دست خود باالي شكم 

. موجودیت رحم را حس نماید

این مادر حدود پنج ماه حامله 

 . است

 9زمانیكه یك خانم حدود . 4

ماه حامله باشد، میتواند 

قسمت باالئي رحم را در 

( اضالع)تحت قبرؼه ها 

 . احساس نماید


