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 بچه ها از کجا می آيند؟
 

 

  

  

  روبی هريس: نويسنده

  مايکل امبرلی: تصويرگر

  

  

  :ترجمه، اقتباس، تهيه و تنظيم

  نسيم عرب، کسری بختياری

 النا مفتون: ويراستار
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  : رگترهاسخنی با بز

  
 و رفع مشکالت کودکان و   در پاسخگويی به نيازها، سئواالت، کنجکاوی ها  ادبيات کودکان و نوجوانان، عالوه بر سرگرمی، نقش عمده ای هم

  . تربيتی هم می باشد-نوجوانان دارد، و بر اين اساس، اين نوع ادبيات، آموزشی 

اسخگويی به نيازهای عاطفی، اجتماعی و ارضای حس کنجکاوی نونهاالن، نه تنها به  تربيتی کودکان و نوجوانان با پ-کتاب های آموزشی 

 کسب شناخت الزم از خود، دنيای پيرامون و شناخت ارزشها را داده  آموزش و تربيت، بلکه به رشد شخصيت آنان هم کمک کرده و به آنها امکان

  .و در آنها اميد و آرامش ايجاد می نمايد

 پرس و جو و تخليه ی هيجانات، به حل مشکالت و رشد شخصيت کودکان و نوجوانان ياری  ن با ايجاد امکان بحث، گفتگو،اين کتابها همچني

  .اينگونه کتابها همينطور به درمان افراد مضطرب، وحشت زده و گوشه گير کمک می کنند تا ويژگی های شخصيتی خود را بشناسند. می رسانند
، يک زن آمريکايی است که ابتدا کار خود را با شغل معلمی در يک مدرسه ابتدايی )بچه ها از کجا می آيند؟(تاب اين ک روبی هاريس، نويسنده 

او را ) و بعدها به عنوان مادر بزرگ(عالقه او به موضوع رشد و پرورش کودکان، در کنار تجارب او به عنوان مادر . در نيويورک شروع کرد

 الزم و ضروری با کودکان و نوجوانان، يعنی سکس و پاسخ دادن به   ی موضوع سخت و دشوار و در عين حالمتوجه اهميت صحبت کردن درباره 

  .سئواالت آنها کرد
من می خواستم که بچه هايم سالم و تندرست باشند، پس به آنها اطالعات صحيح «: می گويد» بچه ها از کجا می آيند؟«او درباره ی کتاب 

با آن روبه رو بودم اين بود که دانش و اطالعات حيرت انگيز » بچه ها از کجا می آيند؟« کتاب  کار سختی که در نوشتن«: و ادامه می دهد. »دادم

  .»علمی درباره توليد مثل و تولد را به صورت داستان تخمک و اسپرم درآورده و ساده و صادقانه برای کودکان و نوجوانان تعريف کنم
 نوجوان به مسائل می نگرد، به قضاوت نمی نشيند بلکه واقعيت ها را می گويد و باحوصله و مهارت، -ه کودک او در اين کتاب از زاويه نگا

  .دانش و اطالعات علمی را، با زبانی ساده و داستانی، به کودکان منتقل و احساس مسئوليت اجتماعی را در آنها تقويت می کند
ه ای از رشد خود هستند که در مورد توليد مثل، تغييرات فيزيکی بدن خود و دوستان همبازی کودکان و نوجوانان هشت تا دوازده ساله در مرحل

و همکالسی، و همينطور نسبت به تفاوت های بين دختر و پسرکنجکاو می شوند و خواه ناخواه در اين باره با دوستان خود در کوچه و خيابان و 

اينجا است که امکان و ميدانی . النی که خود کنجکاوند و به ندرت دانشی در اين باره دارندمدرسه صحبت می کنند؛ آنهم با دوستان و همسن و سا

 تربيتی ای که می تواند عواقب -شيوه ی آموزشی .  و مبادله اطالعات نادرست فراهم می شود برای توسل به شنيده های غلط، پيش داوری ها

  .ناگواری داشته باشد
، نوع جديدی از کتاب های آموزشی است که برای کودکان و نوجوانان هشت تا دوازده ساله نوشته شده است و »بچه ها از کجا می آيند؟«کتاب 

گفتنی .  تجديد چاپ شد٢٠٠٤ منتشر و در سال ١٩٩٩اين کتاب در سال . نياز آنها تهيه و در اختيار عالقمندان قرار داده می شود برای پاسخ به 

  :مختلف به انگليسی منتشر شده استاست که اين کتاب تحت دو عنوان 
1. It’s so amazing! 

2. Let’s talk about where babies come from. 
  

اين کتاب دانش و اطالعات مربوط به توليد مثل، ارگانهای تناسلی نرينه و مادينه، بلوغ، عادت ماهانه، توليد اسپرم، عشق و دوستی، مسئوليت 

اوز و اغفال را با زبانی ساده و روان، به کودکان و نوجوانان ياد داده و به بسياری از سئواالت و کنجکاوی و حفاظت از خود در برابر بيماريها، تج

  .های آنان در اين باره پاسخ می دهد
  .اين کتاب همچنين ترس، تعصب، پيش داوری و بی دانشی را رسوا، احترام متقابل و بزرگداشت تفاوتها را آموزش می دهد

با انتقال اطالعات به طور غير مستقيم، به شناخت کودک و نوجوان از بدن خود ياری رسانده و در شکل دهی »  کجا می آيند؟بچه ها از«کتاب 

توجه داشته باشيم که پاسخ .  خدمت می کند ارزشها و رفتارهای اجتماعی او تأثير مثبت می گذارد و از اين طريق به تقويت دانش و توانايی های او

اطفی، اجتماعی و کنجکاوی های کودکان ونوجوانان در زمان حال، به رشد مناسب و متعادل آنان کمک کرده، از بروز مشکالت روحی به نيازهای ع

  .و روانی آنان در آينده می کاهد
سرکشی و خشم  نوجوان خود اعتماد او را به سمت خود جلب کرده و باعث می شوند تا او نارضايتی، -والدين با معرفی اين کتاب به کودک 

  .خود که احساسات رايج اين دوره هستند را به شيوه ای مناسب و در محيطی کنترل شده ابراز دارد
اين کتاب به والدين کمک می کند تا حقايق و دانش مربوط به توليد مثل و تغييرات هورمونی و فيزيکی در بدن فرزند خود، که ممکن است باعث 

  با اين کار اعتماد فرزندتان به شما جلب شده و به او ثابت می گردد که شما نه تنها.  به او منتقل کنند  و روانوحشت او شوند را با زبانی ساده

با اين کار شما . نيازهای اين دوره ی او را می شناسيد و به آنها توجه داريد، بلکه در يافتن پاسخ نيازها و کنجکاوی هايش به او کمک هم می کنيد
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د محيطی صميمی بين خود و فرزندتان در خانواده کمک کرده ايد، بلکه احساس با ارزش بودن را در فرزند خود تقويت و همچنين او نه تنها به ايجا

  .را با مهارت های اجتماعی هم آشنا ساخته ايد

 دانش آموزان درمدارس   اين کتاب برای بچه های هشت تا دوازده ساله منتشر شده، اما با توجه به سطح پائين آموزش مسائل جنسی به

هديه دادن . کشورمان، بدون شک بسياری از نوجوانان و جوانان سيزده تا بيست ساله هم از اطالعات داده شده در اين کتاب استقبال خواهند کرد

 در آن فرزندتان به راحتی اين کتاب به فرزندتان به ايجاد رابطه ی دوستانه شما و او کمک نموده و منجر به ايجاد فضا و زمينه ای می گردد که

 مادر، بلکه دوست -آنوقت شما نه تنها پدر . بتواند حرف ها، سئواالت، کنجکاوی ها و ابهامات خود را بدون احساس شرم با شما در ميان نهد

ارد که والدين بايد بيشتر ساله در مرحله ای از رشد خود قرار د  بخصوص که کودک و نوجوان هشت تا دوازده . صميمی فرزند خود نيز خواهيد بود

 معرفی اين کتاب به فرزندتان، به اين می ماند که شما از يک مشاور برای کمک به فرزندتان، در اين زمينه، کمک  .نقش مربی او را داشته باشند

يکی خود را شناخته و با آنها کنار  فيز-با اين کار کودک و نوجوان شما امکان اين را می يابد که بدن، احساسات و تغييرات هورمونی . گرفته ايد

اين امر، مستقل انديشيدن را به کودک ياد داده و او را در محافظت از خود در برابر خطراتی که . آمده يا آمادگی رو به رو شدن با آنها را داشته باشد

  .او را تهديد می کنند، تقويت می کند

ه نمايند تا اگر احيانًا سئوال و ابهامی برای فرزندشان پيش آمد بدانند که چگونه به او  به همراه فرزند خود کتاب را مطالع بهتر است والدين
کمک کنند، اما اگر فرصت و امکان مطالعه با فرزند را ندارند، بعدها می توان به شکل مقتضی صحبت کتاب را به ميان کشيد و به سئواالت 

  .احتمالی پاسخ داد
 پی دی اف و از طريق ايميل در اختيار عالقمندان قرار   ب در کشور، ما مجبور شده ايم کتاب را به صورتبا توجه به عدم امکان انتشار کتا

 جلوگيری از بزرگ شدن حجم پی دی اف به ناچار بسياری از تصاوير و نقاشی های کتاب را حذف و تنها به چاپ معدودی از   همچنين برای. دهيم

  .ن کتاب مورد استقبال شما قرار بگيرد و به زودی فرصت و امکان چاپ کامل آن در کشور فراهم شوداميدواراريم اي. آنها بسنده کرده ايم
با لينک دادن به وبالگی که مخصوص معرفی اين کتاب آماده شده، با ارسال نسخه ی پی دی اف کتاب به دوستان و آشنايان، با رايت فايل پی 

 خود می دانيد، آنرا برای دوستان و آشنايان، اقوام، همکاران و هر کس ديگری که با وی در دی اف بر روی سی دی و يا با هر روش ديگری که

  .ارتباط هستيد فرستاده، و از اين طريق در رساندن اين کتاب به کودکان مشارکت نماييد
نسخه پی دی اف از آدرس و ايميل زير برای اطالعات بيشتر در باره نويسنده، اظهار نظر درباره ی کتاب يا نقد آن، تماس با ما و درخواست 

  :می توانيد استفاده نماييد
 :آدرس ايميل برای تماس با ما و درخواست کتاب

kudakaniran@yahoo.com 
  : وبالگ مخصوص کتاب  آدرس

http://kudakaniran.com/ 
خود معرفی می کنيد، به ما خبر دهيد تا در وبالگ کتاب منعکس ... لطفًا اگر نقدی بر کتاب می نويسيد، اگر کتاب را در مجله، سايت، وبالگ، راديو و

  .نمائيم
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 بچه ها از کجا می آيند؟
  

   نگاه کنی؟ته که به عکسهای بچگيهيچ وقت شد

  

دانی  اند؟ خودت چی؟ می اند يا چه طور درست شده ها از کجا آمده هيچ وقت از خودت پرسيدی که بچه

  ای؟ طور شروع کرده ای و زندگی را چه طوری به دنيا آمده چه

  

 و برادر بينی، از پدربزرگ و مادربزرگ و پدر و مادر و خواهر همه کسانی که در اطراف خود می

نشانی و کتابدار  بگير تا پسرعمه و دخترعمو و دايی و عمو، از دوست و حتی معلم و مأمور آتش

ها و دکترها و رانندگان   و دانشمندان و آشپزها و فروشندههاها و ستاره شناس مدرسه تا فوتباليست

به دنيا آمدن بچه چيز . اند  بوده ها، همگی، يک روز بچه اتوبوس و پليس ها و شهردارها و خواننده

  .آوری است عجيب و بسيارشگفت

 

چگونه روی آور   که بفهمند اين حادثه عجيب و شگفت  کنجکاوند- آنها ه البته، نه هم–بيشتر بچه ها 

 .دهد می

  

ولی . شود  چطوری درست میًادقيق اند که بچه دانی يا حتمًا برايت گفته شايد فکر کنی که همين حاال هم می

باره  آيد، يا با دوستانت در اين کرده باشند که بچه چطور به وجود می مامان و بابا هم برايت تعريفحتی اگه 

اين است که اين سئواالت را از  يک راهش. کرده باشی، باز هم طبيعی است که سؤاالتی داشته باشی صحبت

  .بابا و مامان يا پرستاری، دکتری، کسی بپرسی

 

درست شدن بچه ها تو فکرت داری خيلی   چگونگیه سئواالتی که در بارگاهی وقتها شايد فکر کنی که

. برايت خيلی سخت است يا خجالت بکشی و احساس کنی که پرسيدن اين سئواالت اند شخصی و خصوصی

 شوند اصًال  اينکه بچه ها چگونه درست میهحتی گيج بودن دربار کنجکاو بودن يا خجالت کشيدن يا

  .و غريبی نيست چيزعجيب
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دور، مردم، چه پير و چه جوان، سعی کرده اند برای اين سئوال که بچه ها از کجا بسيار بسياراز زمانهای 

به همين علت، ممکن است . ال آسانی نيستؤاما اين س. آيند و چطوری درست می شوند، جوابی پيدا کنند می

الی خيلی جالب و سرگرم کننده شوند برای هر کسی و در هر سن و س ها چگونه درست می فهميدن اينکه بچه

  .باشد

  

  

  

 تخمک+ اسپرم = کودک 

  توليد مثل
  

توليد مثل يعنی . نامند  می»توليد مثل«د، دانشمندان اين کار را کنن  درست ی بچهوقتی حيوان يا درخت

  .، يکی مثل خود درست کردن» ساختن دوباره«

  

  . درست کنندراحيواناتی مثل خودشان  گياهان و حيوانات، گياهان و  اينکهتوليد مثل يعنی

  

ان گفت اين است که برای اين کار به يک  تو  آدم میه درست شدن بچهای که دربار چيز بسيار ساده

  .اسپرم و يک تخمک نياز است

  

در حقيقت، همه گياهان و حيوانات، از . اند اسپرم و تخمک، که به آنها نطفه هم می گويند، سلول

  .و بدن انسان هم از ميليونها ميليون سلول ساخته شده است. لولها ساخته شده اندجمله انسانها، از س

  

اولين سلولهای خيلی از حيوانات و .   که بچه از آنها درست می شوداند اسپرم و تخمک سلولهايی

  .شود کنند که يک سلول اسپرم با يک سلول تخمک ترکيب می جانوران وقتی شروع به رشد می

  

+ =
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 انسان فقط زمانی شروع به رشد هيعنی اولين سلول بچ. کنند ين روش بچه درست میانسانها با ا

  .کند که يک سلول اسپرم و يک سلول تخمک با هم ترکيب می شوند می

  

  مثل هم و متفاوت

   ماده–نر 
  

  

دخترها و زنها . شوند حيوانات نر و ماده متولد میه های بقي های انسان هم درست مثل بچه بچه

  .پسرها و مردها نرند. دنا ماده

  

 انگشتان دست و پاها، -بيشتر قسمتهای بدن. ندا  مثل همها  و مادهها از قسمتهای بدن نربسياری

کند که آدم نر  و فرقی نمی دان آدمها شبيه همنشيمنگاه  شکم و ب، قلا،چشمه،  بازوها،ساق پاها، دماغ

  .باشد يا ماده

  

  

  

  

  

  

  

  

 مشابه

 مشابه

 مشابه

 مشابه

 متفاوت
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. هايی از بدن نر و ماده با هم فرق دارند که باعث نر يا ماده شدن هر کسی می شوندآن قسمتفقط 

در بعضی . در داخل بدن ما قرار دارند بعضی از اين قسمتها در خارج از بدن ما قرار دارند و بعضی هم

  .قسمتها بچه درست می شود و رشد می کند

  

ر جايی از بدن مردها که بيضه نام دارد، ها د اسپرم. استبرای درست شدن بچه اسپرم مرد الزم 

 به مقدار  آنهاهای  بيضهشوند، میبزرگ وقتی که پسرها .  بيضه دارد٢ - مرد-هر پسر . شود درست می

  .يعنی حدود صد تا سيصد ميليون اسپرم در هر يک روز. بسيار شگفت انگيزی اسپرم توليد می کنند

  

تخمکها در قسمتی از بدن دختر که تخمدان ناميده . استبرای درست شدن بچه تخمک زن هم الزم 

  . قرار دارندد،شو می

  

، وقتی دنيا می آيد، حدود يک تا دو ميليون تخمک در تخمدان او وجود دارند که اوه  بیوقتی دختر

  .کند  برای درست کردن بچه از آنها استفاده میبزرگ شد،

  

توليد می کنند و هر دختری با اعضايی که درست است که هر پسری با اعضايی که ميليونها اسپرم 

کرده و بزرگ ن تا زمانی که بدن رشد ،آيد، اين قسمتها نيا میه دميليونها تخمک در آنها وجود دارند، ب

  . نامند می»دوران بلوغ«اين دوره را . ای درست کنند  نمی توانند بچهه،شدن
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  رشد کردن و بزرگ شدن

  بزرگساالننوزادان، کودکان، نوجوانان، 

  

شود که بدن  بلوغ به زمانی گفته می. ای  بودی تا حاال، هر روز بزرگ و بزرگتر شدهنوزاداز وقتی که 

  .شود  مثل بدن مرد میپسر بچه مثل بدن زن و بدن دختر بچه

  

شايد برادر يا خواهر . ندا  بلوغه که در دورباشی متوجه پسر و دخترهايی شده  خودت هم شايد

ی که  باش ديده ات مدرسهدر  راهايی های همسايه يا بچه ای خاله و عمه و عمو يا بچهه هبزرگتر يا بچ

  .شود کند و مثل بدن بزرگترها می تغيير میشان دارد بدن

  

اين تغييرات يکدفعه و با هم . کند در دوران بلوغ، بدن دخترها و پسرها به شکلهای مختلفی تغيير می

  .دهند ها اين تغييرات در طول چند سال روی می هبرای بيشتر بچ. افتند اتفاق نمی

  

 بعد از رسيدن به سن  فقطپسر و دختر چون يک تخمک و يک اسپرم الزم است تا بچه درست شود،

 به پرورش، ها چون بچه. عجله کرد اما برای بچه درست کردن نبايد. ندند بچه درست کنتوان بلوغ می

  .مراقبت و مواظبت زيادی احتياج دارند

  

  در دوران بلوغ چه اتفاقی می افتد؟
  

  .شود  بلندتر میشان قدووزن پسرها و دخترها زيادتر 

  

  .آورند دخترها و پسرها در زير بغل و روی دستها و پاهای خود مو در می

  

  .کنند پسرها و دخترها بيشتر عرق می
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  .شوند  و پسرها پيدا میها سينه و کمر بعضی از دخترت و رویجوشهايی در صور

  

  .شود تر می پسرها کلفتصدای 

  

  .شود بزرگتر میها  دخترنشيمنپستانها و 

  

  .ديآ  مو در می–قرار دارد ميان رانهايشان  که در - دختران )اندام جنسی (اسلیتن آلتدور 

  

  .دکن یاسلی پسرها هم مو رشد متن اندامدر اطراف . شود سبز می مو ان پسرهپشت لب و روی سين

  

 از چند ماه تا ًالمعمواين درد . گيردشود و ممکن است درد ب پسرها سفت مینوک پستان بعضی از 

  .شود کشد و بعد خوب می يک سال طول می

 

  .کنند  تخمک به بيرون میفرستادنتخمدانهای دختران شروع به 

  

  .کنند بيضه های پسران و آلت جنسی آنها شروع به رشد می

 

  .ندکن  می را شروعهای پسران توليد اسپرم بيضه

  

  .ندا اينها عالمتهای بلوغهمه 

  

داشته هر دختری با دختران ديگر فرق زيادی شايد  و يست مثل هم نان دخترهعالمتهای بلوغ در هم

  .باشد

  

بلند خيلی زود قد دختری يا شايد . شود  در بعضی از دختران يکی از پستانها زودتر بزرگ میمثًال

  .استهمه اينها عادی . شود

  

هر پسری با پسران ديگر فرق زيادی در  و شايد نيست پسران هم مثل هم ةغ در همعالمتهای بلو

  .دداشته باش
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 اين کامًال.  پسرها مثل هم نيستهيا ريش و سبيل هم. آيد  پسرها مو در نمیههمه  روی سين،مثًال

  .عادی است و نبايد باعث نگرانی آنها بشود

  

  بزرگ و بزرگتر شدن

  ، ُمِسنان، بزرگسال کودک، نوجوان، جود،نوزا

  

  .وندش بالغ می سالگی ١٥ سالگی تا ٨ -٩ بين ًالدختران معمو

  

  .وندش بالغ می سالگی ١٥ سالگی تا ٩ -١٠ بين پسران معموًال

  

  

  زنها و دخترها کدام است؟بدن درون  جنسییعضاا

  و

  ؟  زنها و دخترها کدام است بدن بيرون جنسییعضاا
  

 

  

 .است و اعضای زنانه ها دارای قسمتگی، و بدن زنها، هم–ر بچه ها حتی بدن دختو  –بدن دخترها 

  . اما فقط بعد از شروع دوران بلوغ،ندخور کردن می بچه درست به دردند که ا یيقسمتهاهمان اينها 

  

  . در زير ناف آنها قرار داردگی،بدن دختر بچه ها، دختران بزرگتر و زنها، همه درون زنانی اعضا
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 يک ه به اندازها دختربچههای تخمدان کدام از هر. ر داخل دو تخمدان او قرار دارندتخمکهای زن د

 يک توت فرنگی ه به اندازکدامکنند و هر  در طول دوران بلوغ تخمدانها رشد می. است انگور هدان

  .شود می

  

 هر تخمدان -ند ا گويند و مثل نی نوشيدن آب ميوه ی فالوپ هم میاه  که به آنها لوله-لوله های رحم 

  .کنند را به رحم متصل می

  

 رحم تقريبًا. ی ساخته شده است آمدنی قوی و کشيها  از ماهيچه-گويند  که به آن زهدان هم می-رحم 

  . يک گالبی وارونه استهبه شکل و انداز

  

. است آن به سمت واژن ه به سمت رحم و لولاين قيف ه دهانی شکل است رحم قيف»مدخل«گردنه يا 

  .کند ، رحم را به واژن متصل میآمدنی است که کش، دنهاين گر

  

به سوراخ  وشود  می راه عبور کوچکی است که از رحم شروع -گويند   که به آن مهبل هم می-واژن 

تواند بزرگتر از حالت   يعنی میآمدنی است، هم کش »مهبل «واژن. درس  میزنهای ها پاميانکوچکی 

  .معمولی خودش بشود

  

 شروع - محل جمع شدن ادرار –  لوله باريکی است که از مثانه» شاش-جيش  «مجرای ادرار

  .درس  میزنها پاهای ميانو به سوراخی شود  می

  

مجرای به .  دارای مثانه و مجرای ادرارندگی هم- و مردان– و هم پسران – و زنان –البته هم دختران 

  .گويند  میهم» پيشابراه «ارراد
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  .ها، دختران و زنها در ميان پای آنها قرار دارند ربچهت دخه زنانیبيرونی اعضاقسمتهای 

  

  .نامند  می)ناز( فرج ست، پای آنهاميان دوکه را، قسمت بيرونی آلت جنسی دختران و زنان 

  

لـُبها قسمتهای داخلی فرج را . شوند در داخل فرج دو تا اليه پوست نرم وجود دارد که لـُب ناميده می

  .وشانندپ می

  

کليتوريس برجستگی کوچکی از . است به اندازه يک نخود - گويند  که به آن چوچوله هم می- کليتوريس

  .پوست است و در قسمت باالی لـُبها قرار دارد

  

  .اند هنداهم لـُبها پوش را دو سوراخ يعنی سوراخ واژن و سوراخ مجرای ادرار

  

  .آيد  از راه همين سوراخ بيرون میهاادرار زن. استين کليتوريس يسوراخ مجرای ادرار در پا

  

کند و از  بچه از رحم مادر شروع به حرکت می، هنگام زايمان. استاخ ادرار رين سويسوراخ واژن در پا

  . خود خارج شوددررسد و بعد از سوراخ واژن مابگذرد تا به واژن  رحم میه گردن

  

. ويندگ  هم در عقب خود دارند که به آن مقعد می دختران، زنها و حتی مادر بزرگها سوراخ ديگریههم

  .شوند  از همين سوراخ خارج می»باد شکم«  نـَـفخ و باد»پی پی«مدفوع 

  

سوراخ 
مجرای ادرار

لـُبها

 واژن
لـُبها

کليتوريس

 )ناز(فرج 
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از آن  ارر سوراخی که اد–نها وجود دارد زپاهای ميان در مجموع، از جلو تا به عقب سه سوراخ در 

آيد و سوراخ مـَقعـَد برای  بيرون مید بدن مادر خو از بچه  از راه آن که، سوراخ واژن؛شود خارج می

  .خارج شدن مدفوع و باد شکم

  

پستانهای دختران بعد از دوران بلوغ رشد . پستانهای دختران و زنان هم در خارج از بدنشان قرار دارد

کند تا بتواند  میهای او شير توليد  آورد، سينه ای به دنيا می وقتی که زن بچه. شوند کنند و بزرگ می  می

  .دهدبخود غذا به بچه 

 

  پسرها و مردان کدام است؟بدن درون  جنسییعضاا

  و

  ؟  پسرها و مردان کدام است بدن بيرون جنسییعضاا
  

 اندام و اعضای نرينه گی هم-های کوچولو و بدن مردها   و حتی بدن پسر بچه–ها  بچهبدن پسر

  .د از شروع دوران بلوغولی فقط بع. توانند بچه درست کنند میآنها د، که با کمک ندار

  

در زيرناف گی اندامهای نرينه که داخل بدن پسرها، پسر کوچولوها، و مردها قرار دارند، هم

  .ستآنها

  

الی پاهای آنها گی همآنهاست، که در بيرون از بدن ، پسرها، پسرکوچولوها و مردهاهاندامهای نرين

  . استآويزان
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   پسران و مردانبدنبيرون جنسی ی عضاا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 بلوغ، هدر دور. کنند شروع به توليد اسپرم می  که بعد از سن بلوغ،دو تا بيضهاين اعضا عبارتند از 

 چپ ه بيض.شود ای می  انگور يا يک تيله شيشهه يک حبهبه اندازکدام کنند و هر  هر دو بيضه رشد می

 بعضی وقتها هم کمی کوچکتر از  راست آنها قرار دارد وهبعضی از پسرها و مردها کمی باالتر از بيض

  . عادی و طبيعی استاين کامًال. آن است

  

.  به هر بيضه وصل شده است- ولی کوچکتر از آن-گوشی تلفنتابدار و فنرشکل، به شکل  ای لوله

  .کنند ار وصل میر را به مجرای اد- گوشی تلفن– فنرشکلهای   دراز و باريک هم اين لولههدو تا لول

  

 دو اين  پروستات وکار.  قرار دارندفنرشکل دراز ه ديگر در سر راه اين لولهغددو و  پروستات هغد

  .شود غده ترشح مايعی است که غذای اسپرمها می
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 و تا سر گذرد  از وسط غده پروستات می- شود  از مثانه شروع میکهلوله باريکی  -مجرای ادرار 

 ها دخترهاين لوله در بدن هم. شود ز مثانه خارج می همين لوله ااز راهادرار . رسد آلت تناسلی مرد می

  . وجود دارددخترها و پسرهای کوچولو و - و مردها و زنها–و پسرها 

  

 قرار  آنهاآن قسمت از اندامهای جنسی پسران و مردان که در خارج از بدن

  ددار

  

برای خارج شدن  و در نوک آن سوراخی استپاهای آنها آويزان ميان آلت جنسی پسران و مردان در 

  . داردوجودادرار و آب منی 

  

 ،اين کيسه. ها در همين کيسه قرار دارند بيضه. خورده  نرمی است با پوست چينهها کيس  بيضههکيس

  .کند  میتنظيمها را   حرارت بيضهه درج،بعد از بلوغ

  

ختنه کردن گويند و در هنگام  سر آلت جنسی پسران با پوستی پوشيده شده است که به آن حشفه می

  .دارند آن را برمی

  

اند و فرقی با هم   ختنه کردن يا ختنه نکردن هر دو عادی.کنند ختنه نمیرا پسران جاها بعضی در 

  .ندارند

  

بعد از . شود  خارج میاست، - و مردان–در سر آلت جنسی پسران  که ادرار از راه سوراخ کوچکی

اما ادرار و منی در يک زمان و با هم از اين . شود  بلوغ، منی هم از همين سوراخ خارج میهشروع دور

  .شوند سوراخ خارج نمی
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 می – کون – » مقعد«  به آنبيضه ها، سوراخ ديگری وجود دارد کهه در پشت آلت جنسی و کيس

هم پسران و مردان و .  از راه سوراخ مقعد از بدن خارج می شوند– پی پی – مدفوع  وباد شکم. گويند

  . يک مقعد دارد– هر کسی -نانهم دختران و ز

  

 که در یيکی سوراخ. در کل، از جلو تا عقب، دو تا سوراخ در الی پای پسرها و مردها وجود دارند

  .سر آلت جنسی آنها قرار دارد و يکی هم مقعد آنها

  

  سفر شگفت انگيز تخمک

 

  کند؟ تخمک چه کار می
  

 به رحم -فالوپه  لول– ای لولهبا  تخمدان هر.  زنی دو تا تخمدان داردو هرمی دانی که هر دختر 

  .شود وصل می

  

 هر ماه يک دانه تخمک از يکی از ًاتقريب. انگيز است  شگفتًادهد واقع کاری که تخمک انجام می

  .شود  می–لوله فالوپ  – رحم هآيد و وارد لول تخمدانها بيرون می

  

  .کنند تخمک و اسپرم در لوله فالوپ با هم مالقات می

  

  .دنگذار بنوک مداد روی کاغذبا ای است که   نقطهه به انداز، هنگام خروج از تخمدان،تخمک
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 فالوپ به سوی هبا هم در طول لوليکی می شود و آن ، با کند وقتی که تخمک اسپرم را مالقات می

  .افتند  راه میبهرحم 

  

د و در نن داخل آن رشد کتوانند در  می اند، شدهيکی با هم ی کهرحم جايی است که تخمک و اسپرم

  . ماه به بچه تبديل شوند٩طول 

  

اسپرم با هم مالقات نکنند، سلول  و اگر تخمک. کند  بيشتر وقتها، تخمک اسپرم را مالقات نمی،اما

  .شود  بچه تشکيل نمیهاولي

  

  .افتد کند، به تنهايی به سوی رحم راه می وقتی که تخمک اسپرمی را مالقات نمی

  

آميزد،   و با مقدار کمی از خون رحم میشود پاره می سوی رحم، ن سفر تنهايی خود به، در پاياتخمک

  .آيد  بيرون می- زنها– از راه واژن دخترها سپس،

  

عادت «به آن ، شود  خارج می، از بدنمقدار کمی خون رحمه همراه  ب،شده پارهوقتی که تخمک 

  .گويند  می– ، ِرگل پريود– »ماهانه

  

آيد و اگر تخمک با اسپرم  بار يک تخمک از يکی از دو تخمدان بيرون می ی يک ماهًاچون حدود

 جرياناين به  آيد، بيرون میشود و با مقداری خون از سوراخ واژن  میپاره مالقات نکند، تخمک 

  .گويند  می-بار  يعنی ماهی يک- »عادت ماهانه«
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دـــپـَ تامپون  

 شاش، –اما ادرار . آيد  بيرون می-ها زن-ها  از راه سوراخ واژن دخترعادت ماهانهخون مربوط به 

که در باالی سوراخ ،  ادرارهآيد و از راه سوراخ لول  می- يعنی مثانه– از محل جمع شدن خود –جيش 

  .شود واژن قرار دارد، خارج می

  

 زن  يا طبيعی است و به معنای مريض بودن دختر کامًال– عادت ماهانه –پس خارج شدن خون 

  .نيست

  

مقدار خون و طول پريود در افراد .  حدود سه تا هفت روز طول می کشد- ، رگل پريود– عادت ماهانه

  .مختلف هم متفاوت می باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

نوار (، اما کوچکتر از آن چيزی مثل پوشک بچهاز  خود، هدختران و زنان در طول عادت ماهان

قرار خود واژن ت، که آن را داخل مخصوص زنان استامپون  .کنند تامپون استفاده می، يا از )بهداشتی

اما نوار بهداشتی هم برای زنان کاربرد دارد و هم برای دختران که آن را در داخل شورت خود . دهند می

  . جلوگيری کنندآنتا از خونی شدن گذارند  می

  

  

 َرحـِم
لوله ی فالوپ 

  يا
  لوله ی رحم

تخمک از : تخمدان
 اينجا می آيد

 مجرای خروج تخمک

 :سوراخ  واژن
  ازودي بعد از شروع بلوغ، خون پر

 . شودی خارج منجايا

: ادراریسوراخ مجرا

  .دي آی مروني بنجاي از اشيج

  خروج ادراریمجرا

مثانه

تخمک از : تخمدان
 اينجا می آيد

لوله ی فالوپ 
  يا

  لوله ی رحم

  تخمک
 . از اينجا می گذرد

  جيش
 . از اينجا می آيد
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 سالگی شروع ١٥ تا ٩بلوغ دخترها  بين . شوند دخترها تا زمانيکه به بلوغ نرسند پريود نمی

  .شود می

  

. شود  نمی)پريود(عادت ماهانه  می شود، در طول دوران آبستنی ديگر )حامله ( آبستنیوقتی که زن

  .شود میعادت ماهانه اما بعد از زايمان دوباره 

  

 آنها هایچون تخمدان. شوند رسند، ديگر پريود نمی وقتی که زنها به سن حدود پنجاه سالگی می

  .کنند ديگر تخمکی آزاد نمی

  

وجود آمدن اولين سلول جنين ماجرای بسيار  هاستی که مالقات تخمک و اسپرم با هم و بر هب

  .انگيزی است شگفت

  

 با اسپرم مالقات نکند، به طرف خارج از یانگيز ديگر اين است که اگر تخمک ماجرای بسيار شگفت

گری آماده خروج از و در ماه بعدی باز تخمک دي. افتد  اتفاق می عادت ماهانه وکند بدن زن حرکت می

  .شود تخمدان می

  

  اسپرمسفر شگفت انگيز 

 

  کند؟  چه کار میاسپرم
  

  .انگيز است دهد واقعا شگفت کاری که اسپرم انجام می
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سکوپ و زير ميکر در و فقطودش هر دانه اسپرم آنقدر ريز و کوچک است که با چشم ديده نمی

  .ديدتوان آن را  می

  

  .ی شوندماسپرم ها در بيضه ها ساخته 

  

 که در روی هر بيضه قرار ،) گوشی تلفنشبيه( مارپيچی ه آن لولبه آرام آرامبعد از آن اسپرمها 

 تا رشد کنند و از قدرت به استراحت می پردازند روز در آنجا ٢٥ تا ١٥مدت ه وند و بش دارد، وارد می

  .بارور کردن تخمک برخوردار شوند

  

 ديگری که ه خود را برای شروع مسابقه شنا در طول لول،ندوقتی که اسپرمها در اين محل بالغ شد

  .کنند رساند آماده می آنها را به مجرای ادرار می

  

رساند، از کنار غده های کيسه  ای که آنها را به مجرای ادرار می اسپرمها در راه سفر خود در لوله

  .کنند  پروستات عبور میهای و غد

  

  

  

  

  

  

اين . شود کنند که با اسپرمها مخلوط می مايع شير مانندی تزريق میای و پروستات  های کيسه غده

مخلوط اسپرمها و . دهد که به شنای خود ادامه دهند  مینيرو مواد قندی دارد و به اسپرمها  لزجمايع

  . ناميده می شود)آب منی(» منی«مايع شير مانندبا هم 
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 در اين مايع شيری با هم –!است نجومی ایرقم  فکرش را بکنيد که چه –ميليونها و ميليونها اسپرم 

  .دهند  شنا میهمسابقبا هم ) منیاست و هم ادرار که هم مال خروج  ( مجرای خروجهبه سوی لول

  

 يعنی سوراخ سر آلت ،دهند تا وقتی که از ته لوله  مجرای ادرار با هم مسابقه میهاسپرمها تا آخر لول

  .شوند  خارج می- مردها– هاجنسی پسر

  

 به اين حالت.  آلت جنسی پسرها و مردها سفت و بزرگتر از حد معمول خود می شود،ضی وقتهابع

 آب منی از آلت شق شده – نه هميشه – وقتها گاهیبعد از شروع بلوغ، .  می گويند)شق شدگی(عوذ ُن

  .شود خارج می

اسپرم از آلت جنسی  جريان خارج شدننزال همان ِا .نزال می نامندخارج شدن منی از آلت جنسی را ِا

  .استو مردان  پسران بالغ شده

  

تا همين علت است که به . کنند های پسران اسپرم توليد نمی  از شروع بلوغ بيضهبايد گفت که قبل

های مردها و پسرهای بزرگ که  اما بيضه. شود  هيچ اسپرمی خارج نمیآنها جنسی آلتدوران بلوغ از 

  .يابد کنند و اين کار تا سالهای پيری آنها ادامه می  میاند اسپرم توليد به سن بلوغ رسيده

  

 شکلاگر فقط يکی از اين اسپرمهای شناگر در مايع آب منی به يک تخمک برسد، اولين سلول جنين 

  .گيرد می

  

آلت جنسی . است کامال عادی و طبيعی یسفت و َشق شدن آلت جنسی مرد يا پسر در هر سنی چيز

 متولد ای حتی قبل از اينکه پسربچه. شود ها َشق میدوجوان، مردها و پيرمرها، پسرهای ن  پسربچهههم

  .شود  گاهی آلت جنسی اش در داخل رحم مادر َشق می،شود
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ق می شود و بينند و آلت جنسی آنها َش بعد از رسيدن به سن بلوغ، گاهی پسرها و مردها، خواب می

  .گويند می) يعنی خواب ديدن( »المِتحِا«به اين عمل . شود آب منی از آلت آنها خارج می

  

بلوغ پسرها هم در ده تا پانزده .  احتالم به آنها دست نمی دهد،پسرها تا زمانی که به سن بلوغ نرسند

  .استمتفاوت  تعداد دفعات احتالم در افراد مختلف. افتد سالگی اتفاق می

  

شود عبور  ی ادرار ناميده میشود و بعد ازراه لوله ای که مجرا  در مثانه جمع می)جيش(ادرار 

  .ريزد کند و به سر آلت جنسی می رسد و از سوراخ سر آلت بيرون می می

  

هنگام خروج به  درست ،چون. اما ادرار و آب منی با هم از سوراخ سر آلت جنسی خارج نمی شوند

  .بندند شوند و راه خروج ادرار را می های زير مثانه سفت می هچآب منی، ماهي

  

  

  

  

  

  

  

 شروع به -بچه  –جنين ه تخمکی به هم برسند، سلول اولي و که اگر اسپرم است انگيز  شگفتهچ

اين شود و  ها توليد می  که هر روز ميليونها اسپرم در بيضه استانگيز  شگفتبسياراين هم . کند رشد می

  .سريع شنا کنندچنين توانند  میاسپرمها 

  

  

  

  مثانه

 از شيج
  دي آی منجايا

 :ماهيچه ها
مانع خروج ادراراز مثانه  شده و سفت ،ی که هنگام خروج منيی هاچهيماه

.شوندیم

  :مجرای خروج ادرار
 نيهم از هم یمن بعد از دوران بلوغ آب

. شودی متيهدارونيبهمجرا ب

 :آلت نرينه
 »یآب من« و »شيج«

. نه همزمانیول شوند،ی خارج منجاياز ا

  :بيضه ها
 .دي آی منجاياسپرم از ا، بعد از بلوغ



24 

  يعنی چه؟روابط جنسی 

  

   بچه درست کردن، عشق ورزی، جنسینزديکی ، عشق،نر و ماده 
  

  

  .داردروابط جنسی ارتباط کوچولو با بچه  که درست کردن ر حدس زده باشیحاال ديگتا  شايد

  

  . را ندانی و فکر کنی که چه ربطی به اسپرم و تخمک داردروابط جنسیولی خوب شايد معنای دقيق 

  

هم روابط جنسی ولی مثل خيلی از کلمات ديگر . شود اسپرم داخل تخمک میروابط جنسی با عمل 

  . داشته باشدزيادیمعناهای مکن است م

  

  .هاستآدم) يعنی دختر يا پسر بودن ( بودننر يا مادهجنس مشخص کردن ی يهامعنی از يک

  

پسر جنس و . است) مؤنث(بزرگها ماده   جوان، مادرها و مادرانکوچولو، دخترهای  هدختر بچجنس 

  .است) مذکر( نر همگی ران جوان، پدرها و پدر بزرگها کوچولوها، پس

  

  ی؟يا مذکری خود تو چيست؟ مؤنثجنس 

  

  .مؤنث است يا مذکرجنس هرکس يا 

  

هر کسی از نظر . » جنسيت«جای کلمه سکس از کلمه ديگری هم استفاده می شود به اسم ه گاهی ب

  .جنسيت يا مؤنث است يا مذکر
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می ) دوجنسی(» دوجنسه«به آنها . که هر دو حالت نر و ماده را دارندشوند  هايی متولد می گاهی بچه

  .گويند

  

اشان هم پسرانه است و  بعضی از افراد هم هستند که شکل و قيافه آنها پسرانه است و آلت جنسی

  .کنند که دخترند  می احساسو بدن خودذهن  اما در ،حتی لباس پسرانه می پوشند

  

 و بدن ذهنبدن دخترانه دارند و حتی لباس دخترانه می پوشند اما در يا دخترانی هستند که شکل و 

  .کنند که پسرند  میاحساسخود 

  

گويد که به جنس ديگر تعلق   مثل يک جنس است، ولی احساسشان به آنها میاين افرادشکل و بدن 

  .گويند می »رانس سکسوالت«به اين جور افراد . دارند

  

دختر «چيست و هی می پرسند که جنس او د بدانند که ن می خواه همه، متولد می شودنوزادیوقتی 

  .»؟است يا پسر

  

درآغوش مثل عاشق شدن، مواظبت کردن از همديگر و .  معنيهای ديگری هم داردروابط جنسیکلمه 

  .کشيدن

  

 کنند، می بوسند و  همديگر را بغل می،کنند  بچه درست میيیوقتی که مرد و زن يا مامان و بابامثًال، 

آميزش «اين عمل را . شود شوند که آلت جنسی مرد وارد سوراخ واژن زن می قدر به هم نزديک می آن

  .نامند  می)نزديکی جنسی(» جنسی
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 واژن وارد او  جنسی آلتراهافتند و از  مرد راه میه  ميليونها اسپرم از بيض، هنگام آميزش جنسیبه

  .شوند زن می

  

 ،يک تخمک توی لوله فالوپ زن مالقات کند و وارد آن تخمک بشودحاال اگر يکی از اين اسپرمها با 

  .شود  و بزرگ میکند  در رحم زن رشد میًاشود که بعد کوچولو تشکيل میبچه اولين سلول 

  

 برای درست کردن همين علت،به . بچه درست کردن، مواظبت و نگهداری از آن کار آسانی نيست

قدر بزرگ بشود تا آمادگی بابا و يا مامان شدن را داشته  آنبچه بايد صبر کرد و هر کسی اول بايد 

  .باشد

  

  .نامند  می»رابطه جنسی«را  بعضی از مردم عمل آميزش جنسی

  

 آنها به هبرای بزرگترها يکی از راههای نشان دادن عشق و محبت و عالقداشتن رابطه جنسی 

 »عشقبازی«يا » شق ورزيدنع«را داشتن رابطه جنسی گاهی برای همين است که . استهمديگر 

  .نامند می

  

بزرگترها بيشتر وقتها عشق . يست يا عمل آميزش جنسی فقط برای بچه درست کردن نبازیعشق

دهد و هم اينکه  کنند چون هم از اين کار احساس خوبی به آنها دست می میيا عشقبازی ورزی 

  . خود را به همديگر نشان دهندهخواهند عشق و عالق می

  

اما وقتی دو نفر بزرگسال همديگر را خيلی . کار خوبی نيستداشتن رابطه جنسی ر کنی که شايد فک

  . و عشق ورزيدن کار بسيار قشنگی استعشقبازید، ان دوست دارند و عاشق هم
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 برای اين کار فرصت زيادی ی،جوان و بزرگ شدوقتی که . برای بچه ها خيلی زود استعشقبازی 

  .آوردخواهی دست ه ب

  

.  زشت و ناپسند استراين کار  بسيا.  انجام دهندجنسیترها به هيچ وجه نبايد با کودکان عمل بزرگ

ر ب بايد به پدر و مادر يا معلم و پرستار خود خبکند،  با تواگر بزرگسالی بخواهد با زور اين کار را

  .دهیب

  

  عشق يعنی چه؟

  

  . داردگوناگونعشق شکلهای 

  

احساس عميقی در خودت به او بسيار خوب و ت داری و احساس وقتی که تو يک نفر را خيلی دوس

  .نامند ، اين احساس را عشق میکنی می

  

  .شوند  میهمراه با هم روابط جنسیگاهی وقتها عشق و 

  

 فقط همديگر را خيلی دوست دو نفر و همراه نيستندبا هم روابط جنسی بعضی وقتها هم عشق و 

  .ورزندب هم عشق هن آنکه بو بد،دارند

  

  

  

  

 انواع عشق و دوست داشتن  
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آدمهايی مثل خواهر، . یشته باش تو عاشق خيلی از افراد باشی و آنها را خيلی دوست داممکن است

هم تو بعضی .  يا پدر و مادر بزرگ يا يکی از دوستان خودت،برادر، مامان و بابا، عمو، يا خاله يا دائی

  .دارند را بسيار دوست می

  

خواهد ب که دلت –تا دوست خوب   يا چند–ی  باششتهشايد دوست خيلی مهربان و نزديکی دايا 

 خانگی مثل سگ یشايد تو حيوان. که هميشه با تو باشندلشان بخواهد هميشه با آنها باشی و آنها هم د

ی داری که ييا شايد اسباب باز. داری که خيلی دوستش داری و عاشقش هستی... يا گربه يا ماهی يا

  .آيد از آن خوشت میخيلی 

  

  

  

  

 ولی با عشق ورزی زن ، عشق استیوع عشق به دوستان، بابا و مامان يا حيوان خانگی نوعاين ن

  .و مرد با هم فرق دارد

  

يا عشق و . های خودشان عشق و عشق ورزی انواع مختلفی دارد؛ مثل عشق مامان و بابا به بچه

رفتن با دوستان يا  به سينما  مثًال،يا عشق به کاری. دو دوست صميمی و نزديک به همميان محبت 

  .بازی فوتبال

  

  

و از خودت ای   را شنيده»دوجنسگرا « يا»دگرجنسگرا« يا »همجنسگرا« هشايد تا حاال کلم

 اينها انواع عشق انسانها به هم را ههم. ای که معنی آنها چيست و چه ربطی به عشق دارند پرسيده

  .دهند نشان می
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ی  عاشق دخترمکن است هم می پسرهر. یدخترشود يا عاشق ی  عاشق پسرمکن است می دخترهر

  .کند که بين چه افرادی باشد عشق چيز خوبی است و فرقی نمی. شود يا عاشق پسری مثل خودش

  

ی  پسريا عاشق دختر ديگر یدخترممکن است يعنی . شود عاشق همجنس خودش می همجنسگرا

  . شودعاشق پسر ديگر

  

  .است »نزبَي ِل« و »یِگ«برند  میکار  ه ديگری که برای همجنسگرايان باتکلم

  

 پسر عاشق دخترو يعنی دختر عاشق پسر . دنشو  میانعاشق جنس مخالف خودشيان دگرجنسگرا

  .شود می

  

اين افراد را دوجنسگرا . توانند هم عاشق زن بشوند و هم عاشق مرد آدمهايی هستند که می

  .گويند  می)دوجنسخواه(

  

مامان يا بابا بودن، خواهر و برادر  شتن دوستان، کار کردن،دا( انسانها هزندگی عادی و روزان

 دوجنسگرا و يا ترانس ،دگرجنسگرا، کند که انسان گی باشد يا لزبين فرقی نمی. اند  همه شبيه هم)داشتن

  . دارندبرابر و مساویند و همه ارزش ا  انسانها محترمه همکند،  فرقی نمی.سکسوال

  

چه انسانهای  و يند که همجنسگراهايی چه انسان؛ترام بگذاريم انسانها احهپس ما بايد به هم

  . يا دو جنسیسکسوال  ترانس،دگرجنسگرا

  

مثل بغل کردن همديگر، يا دست . مردم عشق خود به همديگر را از راههای گوناگون نشان می دهند

  .»دوستت دارم«همديگر را گرفتن، يا بوسيدن همديگر، يا با گفتن 
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   بزرگهمسابق

  ت تخمک و اسپرممالقا
  

  .برای درست شدن بچه فقط يک تخمک و يک اسپرم الزم است

  

ميليونها عدد از اسپرم مرد که در آب . جنسی می کنندآميزش  با هم عشق ورزی و یوقتی زن و مرد

 از سوراخی که در بارهيک بهدهند و  مسابقه میبا هم منی او هستند، برای خروج از سر آلت جنسيش 

  .شوند  سوراخ واژن زن میداخلو ريزند  بيرون می ست اونوک آلت جنسی

  

  .کند کردن کمک میشنا برای  دارند که به آنها یاسپرمها دم

  

گذرند و به خود   رحم میهروند، از گردن د به واژن زن، شنا کنان باال میو بعد از ور،اسپرمهای مرد

تخمک بعد از هايی که   يعنی همان لوله،شوند های فالوپ می و بعد از آنجا داخل لوله. رسند رحم می

  .شود خروج از تخمدان وارد آنها می
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 تا از آنها موفق می شوند ٢٠٠ز ميليونها اسپرم مرد که وارد واژن زن می گردند فقط حدود لبته، اا

  .خود را تا نزديکی تخمک برسانند که اين سفر چند ساعت طول می کشد

  

های فالوپ وجود داشته باشد، اين تخمک مثل آهن ربا فقط  کی در يکی از لولهحاال اگر در اين زمان تخم

  .کشاند میيکی از اين اسپرمها را به سوی خود 

  

  .شود  شود، وارد آن می  میکشيدهتخمک سوی وقتی که آن اسپرم به 

  

  .خواهد شنا کند شود، چون ديگر نمی د، دم آن قطع میشو وقتی که اسپرم وارد تخمک می

  

  .د شدن يک اسپرم به داخل تخمک، ديگر هيچ اسپرمی حق ورود به آن تخمک را نداردرد از وابع

  

شود، آن اسپرم و تخمک با هم يک سلول را تشکيل  همان زمانی که يک اسپرم وارد يک تخمک می

  .شود يعنی اولين سلول يک بچه درست می. هندد می

  

تخمک و مثًال، ممکن است . اما نمی شود کنند، خواهد بچه درست  زن و شوهر دلشان میگاهی اوقات

کردن را زياد شنا توانايی  مرد آن هایچون اسپرم، يعنی به هم نرسند، اسپرم آنها با هم مالقات نکنند

ممکن است علت های ديگری وجود  يا ، فالوپ برساننده لولموقع به   را بهشانخودتوانند  ندارند و نمی

  .داشته باشد

  

 زن و شوهر  اگر پزشک نتواند مشکل آنها را با دارو يا با تجويزهای ديگر حل کند،،در اين مواقع

  .ی قبول کنندفرزندتوانند کودک ديگری را به  می
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درست مثل وقتی که مامان يا . گاهی دکتر اسپرم مرد را با آمپول کوچکی توی واژن يا رحم زن می ريزد

  .نامند می» لقاح مصنوعی«اين کار را . ريزند بابا با قطره چکان تو چشم بچه قطره می

  

 ولی آنها ،شود  مرد وارد واژن زن می جنسیکنند و آلت گاهی وقتها زن و شوهر با هم عشق ورزی می

يا اينکه هنوز برايشان زود است که . کافی بچه دارنده چون به انداز، خواهند بچه درست کنند نمی

  .دار شوند  بچه

  

اين راهها را . کنند اند که از رسيدن اسپرم به تخمک جلوگيری می يدا کردهدانشمندان راههای زيادی پ

  .نامند  می» توليد مثلتنظيم«

  

پالستيکی پوششی  ضد بارداری است يا استفاده از هایتوليد مثل استفاده از قرصتنظيم يکی از راههای 

  . نام دارد»کاندوم «می پوشاند و  را آلت جنسی خودبا آن که مرد 

  

  .شود وارد لوله فالوپ نمی تخمدان او اززن قرص ضد بارداری مصرف کند، تخمکی اگر 

  

  .کند کاندوم از وارد شدن آب منی و اسپرم مرد به داخل واژن زن جلوگيری می

  

از فردی به فرد ديگر و ميکروب  »ويروس« ديگری هم دارد و آن اينکه از انتقال هکاندوم استفاد

 يا مثل ويروسها. دنکن  که انسان را بيمار میاند  موجوداتیبويکرمو ويروس . کند جلوگيری می

  .تب می شوند يی که باعث سرماخوردگی وميکروبها

  

  .شود  که باعث بيماری ايدز می»وی. آی. اچ« خطرناکی  وجود دارد به اسم بسيارويروس 
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 که به راماری مرگ کسانی  اين بي،در نتيجه. اند هنوز دانشمندان برای بيماری ايدز دارويی کشف نکرده

  . در پی داردشوند آن مبتال می

  

شود، برای اينکه کسی به ايدز مبتال نشود، بايد از وارد شدن  وی باعث ايدز می. یآ. چچون ويروس ا

  .وی به بدن خود جلوگيری کند. آی. ويروس اچ

  

لت خود کاندوم وی اين است که مرد روی آ. آی.  ويروس اچانتقال جلوگيری از هایراهی از يک

  .بپوشاند

  

  .ولی هميشه بايد احتياط کرد، وی ندارند. آی.  افراد اچه هم،البته

  

صد در صد هيچ کدام را  ولی ،جلوگيری از ايدز برای دار نشدن خوب است و هم برای بچههم کاندوم 

  .کند تضمين نمی

  

د يا دو نفر همديگر را گونه آميزش جنسی صورت نگير تنها راه صد در صد مطمئن اين است که هيچ

  . ولی از وارد شدن آلت جنسی مرد جلوگيری کنند،نددرآغوش بکش و ندوسبب

  

  آبستنی و بارداری

  

شود،تخمک و اسپرم داخل آن  و اسپرم وارد تخمک میرسند  به هم میوقتی که تخمک و اسپرم 

  .دهند جنين را تشکيل میه  اوليه يعنی هست،سلول مشترک

  

  . تا به رحم زن برسندکنند  و لوله فالوپ را طی میروند  روزه می٧ تا ٥به سفری و از آنجا با هم 
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شده )  يا حاملهيا باردار( گويند که زن آبستن شود، می وقتی که سلول مشترک وارد رحم مادر می

  . در رحم خود داردای بچه آن زن  يعنی.است

  

  .دنيا بيايد هه بشود تا روزی که بچ با بزرگ شدن جنين، رحم زن هم بزرگ می

  

  .شود ماند و بزرگ می  ماه توی رحم مادر می٩جنين به مدت 

  

جنين توی . ولی اين درست نيست. شود کنند که جنين توی شکم مادرش بزرگ می  فکر میبعضی

  .رحم مادر بزرگ می شود

  

زن قرار ولی جنين در رحم . او می رود) معده(وقتی که زن آب و غذا می خورد، آب و غذا به شکم 

  .دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .د رویم) شکم(غذا به معده 
 و مواد ديدر داخل معده، اس 
 را مي خوری که ما ميیغذا ،يیايميش

 یزي ریليو به مواد خ هضم نموده
. کنندی مليتبد

 کند و ی در رحم رشد منيجن
 یرحم در جا.  شودیبزرگ م
  در داخل بدن مادریگرم و دنج
 .رار دارد ناف او قريو در ز
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  .شود شود، رحم مادر دوباره کوچک می وقتی که کودک متولد می

  

تواند با کمک دکتر جنين را از رحم خود   ولی دلش نخواهد بچه دار شود، می،اگر زنی آبستن بشود

  .نامند  می»سقط جنين«اين عمل را . خارج کند

  

  .ای سالم درست کند تواند بچه  می،د اگر دلش بخواههاکند، بعد زنی که سقط جنين می

  

   کوچولو تبديل شود؟ای بچهکشد تا جنين به  چقدر طول می

  

  .دنيا بيايد هکشد تا ب میطول  سال ٢جنين فيل حدود 

  

  .دنيا بيايد کشد تا به میسگ حدود سه ماه طول بچه 

  

  .دنيا بيايد کشد تا به میگربه حدود دو ماه طول بچه 

  

 ماه طول ٩زمانی که به دنيا بيايد، شود تا   که اسپرم وارد تخمک می زمانی برای بچه انسان، از

  .کشد می

  

  .کشد  روز طول می٧٤تا  ١٠ بين ، از تخم خارج شودگان پرندهبچبرای آنکه 

  

  .دنيا بيايد کشد تا به می ماه طول ١١اسب حدود بچه 
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  خواهد؟ آيا جنين آب و غذا نمی

  کشد؟ آيا جنين نفس هم می

  

  

  

  

  

  

  

  

تواند مثل ما آب و غذا بخورد يا  اما نمی. و هم به غذا نياز دارد جنين در رحم مادر، هم به آب و هوا

  .نفس بکشد

  

  .گويند می» کيسه آب«گيرد که به آن  ای قرار می جنين در رحم مادر، داخل کيسه

  

  .جنين از مايع موجود در همين کيسه، آب می خورد

  

او به ذره های خيلی خيلی کوچکی تبديل می شود و وارد ) معده( شکم غذايی که مادر می خورد، در

  .هوايی که مادر تنفس می کند هم وارد خون او می شود. خون مادر می گردد

  

وصل شده و از اين طريق غذا و هوای » جفت جنين«جايی به اسم جنين از طريق بند ناف خود به 

  .خود را از راه خون مادر دريافت می کند
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 و صدای خود ضربان قلب مامان  حرف زدن و صدای،مثًال. شنود  هم میرا در رحم صدا جنين

  .شنود موسيقی را می

  

 کمی جيش بسيارمقدار . کند که الزم ندارد از راه بند ناف خود دفع میرا جنين مواد اضافی غذا و هوا 

  .شود  موجود در کيسه آب مخلوط میمايعشود که با  هم از جنين خارج می

  

  .شود مدفوعی از جنين خارج نمی معموًال

  

  دوقلو و سه قلو
  

  . بچه بايد اسپرم مرد وارد تخمک زن بشودهربرای درست شدن 

  

به سوی رحم و قبل از ه خود اگر تخمکی که اسپرم وارد آن شده، در طول سفر پنج تا هفت روز

 مشابه ی يک جنين دو جنين کامًالجا ه  ب، يعنی.آيد وجود می ه  دو تکه بشود، دو قلو ب،رسيدن به رحم

  .گيرند شوند و در رحم مادر جای می تشکيل میهم 

  

  

  

  

يعنی .  آنها هم مشابه است جنس و حتیاند شبيه همًا شوند دقيق دو قلوهايی که به اين شکل متولد می

  . يا دو پسرندهميشه يا دو دختر
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ند و شته باشرحم وجود داه مک در لول دو تخ،بعضی وقتها هم اتفاق می افتد که به جای يک تخمک

  .هر اسپرم وارد يک تخمک شود

  

  

  

  

  

 يا مشابه آنها هم شايد  جنس زياد شبيه هم نيستند و،شوند دوقلوهايی که به اين شکل متولد می

  .دو دختر باشند  يا هر دو پسر يا هر،يعنی ممکن است يکی دختر و يکی پسر باشد. غيرمشابه باشد

 يا تخمکی که اسپرم وارد آن شده به سه ،م سه عدد اسپرم وارد سه عدد تخمک شوندرحه اگر در لول

  .آيد وجود می ه تکه قسمت شود، سه قلو ب
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  ستی؟يی و کيست چخود تو

   و چيزهای ديگر–کروموزوم و ژن 

  

چرا رنگ ی؟ يا ا هآيا برايت پيش آمده که از خودت يا بزرگترها بپرسی چرا تو پسر يا دختر شد

  طوری است؟ چشمانت يا موهايت اين

  

تعيين ) فالوپ مامانه در لول(ورود اسپرم بابا به تخمک مامان ه اين چيزها درست در همان لحظه هم

  . ماه قبل از تولد٩يعنی حدود . شوند می

  

های باريکی مثل نخ وجود دارند که آنها را کروموزوم  رشته در داخل هر تخمک و هر اسپرم،

کروموزوم ها آنقدر کوچک هستند که با چشم ديده نمی شوند و فقط در زير ميکرسکوپ ديده . مندنا می

  .می شوند

  

  .شود و ديگری ايگرگ  ند، يکی از آنها ايکس ناميده میا ها بر دو نوع کروموزوم

  

X Y  

 

يکس تخمکها فقط کروموزوم اه اما هم. يا کروموزوم ايکس دارد يا کروموزوم ايگرگ، هر اسپرمی

  .دارند

  

بشود، نوزاد دختر ) که کروموزوم ايکس دارد( با کروموزوم ايکس وارد تخمک یحاال اگر اسپرم

  .شود می
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بشود، نوزاد پسر ) که کروموزوم ايکس دارد(اگر اسپرمی که کروموزوم ايگرگ دارد وارد تخمک 

  .شود می

  

  .تو را تعيين کرده استجنس اين همان چيزی است که 

  

آيد و   هنگام ترکيب شدن کروموزومهای ايکس و ايگرگ با يکديگر مشکالتی پيش میبعضی وقتها

به اين بچه دوجنسه هم بايد، مانند بقيه انسانها احترام گذاشت و او را دوست . شود بچه دوجنسی می

  .داشت

  

به . مکتخهم در  هم در اسپرم وجود دارند و ،شوند  که با چشم ديده نمی، ريزیبسيار بسيارهای  دانه

  .ها قرار دارند ها در اطراف کروموزوم ژن. گويند ا ژن میه اين دانه

  

ها  مها و کروموزو  شکل قرار گرفتن ژن،ها را به نخ تشبيه کنيم و ژن ها را به دانه اگر کروموزوم

  .شود  می يا رشته گردنبندمثل تسبيحًا تقريب

  

  

  

  

  

 اطالعات بسياری و پاها، قد، رنگ پوست و دسته رنگ چشم، اندازه ها تمام اطالعات دربار ژن

  . در خود دارند)شود بچه میًا تبديل به که بعد(را جنين مربوط به ديگر 
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ها توی  يعنی ژن .شوند ورود اسپرم به تخمک، از پدر و مادر به جنين منتقل میه  در لحظ،ها اين ژن

  .شوند اسپرم و تخمک با هم مخلوط می

  

يعنی از پدر و مادر بزرگ . اند  خود را از پدر و مادر خودشان به ارث بردههای هم ژن تو پدر و مادر

  .خودت

  

 شايد انگشتان دست تو شبيه انگشتان دست پدر بزرگت باشند، يا دماغ تو شبيه دماغ علت،به همين 

  ....مامان باشد، يا چشمانت شبيه چشمان خاله ات و

  

فقط ژنها چون . آنها و مطابق پدر و مادر خود از کاملای است  فقط نسخه  بچهشود گفت که  نمی

  .کنند نيستند که همه خصوصيات هر آدمی را تعيين می

  

افتند، به   اتفاقاتی که برايت می حوادث ودهی يا افراد دور و برت، همه چيزهايی که انجام میه هم

اند که  ه چيزی کردهتبديل ب همه اينها تو را ،ژنهايی که از پدر و مادر به ارث برده ایه همراه هم

  .هستیکنی يا  احساس می

  

ًا دقيقنيست که يعنی در دنيا هيچ کسی . يستهيچ آدمی در دنيا مثل آدم ديگر ناست که علت همين به 

  .دباشصد در صد مثل خود تو و 

  

 باز اند حتی دو قلوهايی که خيلی شبيه هم.  استثنايی و ويژه استی يگانه،پس هر انسانی موجود

  .مثل هم نيستند کامًال
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پس بايد به . کنند همه انسانها مثل هم نيستند، احساس آنها هم با هم فرق دارد و مثل هم فکر نمی

کنند، احترام  ديگری دارند يا جور ديگری احساس يا فکر میه انسانهايی که مثل ما نيستند و قياف

  .انسانها با هم برابر استه چرا که ارزش هم. بگذاريم

  

  خويشاوندانخانواده و 
  

  

  .شوند های مختلفی بزرگ می ها در خانواده کودکان و بچه. خانواده ها هم مثل هم نيستنده هم

  

و شايد هم . شوند که يک پدر و يک مادر در آن وجود دارند ای بزرگ می ها در خانواده بعضی از بچه

  .ی برادرياخواهر 

  

. يک مادر يا فقط يک پدر در آن وجود داردشوند که فقط  ای بزرگ می بعضی از کودکان در خانواده

  . يا يکی از آنها فوت کرده استاند يعنی پدر و مادر از هم جدا شده

  

ند ا خوانده بعضی از کودکان هم فرزند. شوند  پدر و مادر بزرگ خود بزرگ می نزدبعضی از کودکان

  .وندش بابا و مامان اصلی خود بزرگ میه ای غير از خانواد يعنی در خانواده

  

  .هايی هم هستند که پدر يا مادر همجنسگرا و دوجنسگرا دارند بچه

  

  .کنند و محبت میورزند  میها را دوست دارند و به آنها عشق  اکثر مردم بچه

  

ها با هم برابرند و حقوق مساوی  بچهه هم. شوند ای بزرگ می کند که بچه ها در چه خانواده فرقی نمی

  .دارند
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  مواظب خودت باش

  

 مهمتر از هر چيز اين است که خانواده به فرزندان و کودکان خود ت، خانواده زياد مهم نيسشکل

  .چرا که هر فرزندی سزاوار عشق و محبت است. عشق و محبت نشان دهد و از آنها مواظبت کند

  

  .ها بايد ياد بگيرند که ازخودشان مواظبت کنند بچه

  

  .دن هر کسی به خودش تعلق داردراز حفاظت از خود اين است که تو بدانی که ب

  

 قسمتهای خصوصی بدن او گري دو هرکسان  مردان يا پسر، وننا زيا اناعضا و آلت جنسی دختر

  .شوند ده میان پوشلباسهای زيربا  اين قسمتهای خصوصی معموًال. شوند محسوب می

  

چ فردی حق هي.  همه جا و به هر کسی اعضا و آلت جنسی خودش را نشان نمی دهد،آدم هميشه

 خود ما هم حق نداريم بدون اجازه. ندارد بدون اجازه خودمان آلت جنسی ما را ببيند يا به آنها دست بزند

  .فرد به اندام جنسی او دست بزنيم يا نگاه کنيم

  

به رای معاينه به نزد پزشک ببرند، ممکن است الزم باشد که پزشک خود را به اگر پدر و مادر بچ

  .ه  نگاه کند و به آنها دست بزند تا از سالم بودن آنها مطمئن شودقسمتهای خصوصی بچ

  

بايد به پدر و مادرخود ًا  حتم،کنی اگر در قسمتهای خصوصی بدن خود احساس درد يا ناراحتی می

  .ببرندپيش پزشک خبر دهی تا تو را 
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خود از جمله قسمتهای مختلف بدن ی درباره کنجکاو. بدن خود را بشناسده خواهد هم هر کسی می

 کنند، کامًال  و چطوری کار میاند که چه شکلیو اين) يعنی آلت جنسی خود(قسمتهای خصوصی بدن خود 

  .عادی و معمولی است و هيچ عيب و ايرادی ندارد

  

 هم هيچ عيب و ،خواهد کسی به تو نگاه کند اگر در هنگام حمام کردن يا لباس پوشيدن دلت نمی

  .م عادی استچون اين ه. ايرادی ندارد

  

  

  

  

  

  .دارد برای خودش خلوت داشته باشدهر کسی حق 

  

 جنسی خود دست بزند و با یاگر کسی در خلوت به قسمتهای مختلف بدن خود از جمله آلت و اعضا

  .نامند  می) زدنجـَلـَق( »ِاستـِمنا«آنها بازی کند، اين عمل را 

  .زنند زنند و بعضی نمی بعضی از مردم جلق می

  

ها جلق زدن را کار درستی  بعضی از خانواده. کنند جلق زدن مثل هم فکر نمیه ها در بار وادهخانه هم

  .و يا خدا اين کار را منع کرده است. گويند که اين کار باعث بيماری می شود دانند و می نمی

  

  . زندگويند که به سالمتی ضرری نمی دانند و می ها هم جلق زدن را کار غلطی نمی بعضی از خانواده

  . بی ضرر است و عيبی ندارد)جلق زدن(گويند که استمنا   میپزشکاناکثر 
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  .اما زياده روی در هيچ کاری درست نيست

  

دست ! نه: یيبه او بگوًا  بايد فور،اگر کسی به قسمتهای خصوصی بدنت دست بزند و تو دلت نخواهد

  !نزن

  

ا ت يا کسی از  گر کسی توی خانوادهحتی ا.  هستیتمالک بدن خودمه آدمهای ديگرچون تو مثل ه

! نه:  نزديک هم بخواهد به قسمتهای خصوصی بدنت دست بزند، تو حق داری به او بگويیخويشان

  !دست نزن

  .تر از تو باشد حتی اگر او بزرگتر و قوی

  

به حتی دکتر و پرستار هم اجازه ندارند، جز برای معاينه و فقط با حضور پدر و مادر يا يکی از آنها، 

  .آلت جنسی کودک دست بزنند

  

  .باشیها و کودکان را شنيده   به بچه»تجاوز جنسی «يا» ِاغفال«ه شايد کلم

  

 که اجازه بدهد کسی به آلت تناسلی و )بچه(اغفال کودکان يعنی گول زدن و راضی کردن کودک 

  .قسمتهای خصوصی بدنش دست بزند

  

 يا او را بترساند يا به او وعده های خوب بدهد و ای پول يا شيرينی بدهد، گاهی شايد شخصی به بچه

اينها همه .  را راضی کند که به او اجازه دهد تا به قسمتهای خصوصيش دست بزند  کار کودکبا اين

  .اغفال است و نبايد تسليم شد
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يا تجاوز يعنی با زور، تهديد و خشونت به آلت جنسی و قسمتهای خصوصی کسی دست زدن و 

  .کسیبا  جنسی به زور برقراری رابطه

  

ًا  بايد فور،اغفال و تجاوز هميشه کار غلطی است و اگر کسی خواست تو را اغفال يا به تو تجاوز کند

شناسی و به او اعتماد داری خبر   يا هر فرد ديگری که او را خوب میپزشکبه مامان، بابا، معلم، 

  .بدهی

  

  .ری بگو به فرد ديگ،اگر اين فرد حرفهای تو را باور نکرد

  

اما . ای ، خود تو هيچ گناه و خطايی مرتکب نشدهشدتجاوز به تو يا شدی يادت باشد که اگر اغفال 

به او ًا بايد ياد بگيری که اگر کسی به قسمتهای خصوصی بدنت دست بزند و تو دلت نخواهد بايد فور

  !دست نزن!  نه:بگويی

  

  .ها را در خلوت گير بياورد  بچهکوشد  می، معموًالکند میتجاوز يا به آنها کسی که بچه ها را اغفال 

  

  

  

  

  

  . و به او محبت کننددر آغوش بکشندای دوست دارد که ديگران او را  هر بچه

  

  .کنند خوبی مواظبت میه ها را دوست دارند و از آنها ب  و بچهبيشترآدمهای بزرگتر کودکان
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 بابا يا پدر و مادر بزرگ و خاله و عمو  ون معمولی هر روز مامايدنيادت باشد که بغل کردن و بوس

  . نکنیاشتباهبا عمل اغفال و تجاوز را ها  با بچه

  

  بيماری خطرناک

  

 شايد هم .ای را هم شنيده) وی. آی.  اچ همانو يا(» هيو« کلمه .ای اسم ايدز را شنيدهحتمًا، تا حاال 

  . و ايدز شنيده باشیه روابط جنسیچيزهايی دربار

  

 از  در برابر بيماری همکند که  چون به تو کمک می،ايدز کار خوبی استه  در بارجکاویپرسيدن و کن

  . کنیپيشگيری از ديگران مواظبت و  همخودت و

  

  .شود  ويروسی است که باعث بيماری ايدز می)وی. آی. اچ(هيو 

  

اما اگر . ودشود و ويروس در بدن از بين می ر بعضی از بيماريها، انسان خوب میابتال به بعد از 

  . و از بين نمی رودماند هميشه در بدن میشود، بوی وارد بدن کسی . آی. ويروس اچ

  

  . می شودمريضدوباره ًا  ولی بعد، شايد سالها سالم بمانداين فرد

  

  .ايدز مرده و از بين رفته اندبيماری   از دنيا و ايراندرانسان های زيادی 

  

  .يدز باعث از بين رفتن آدم های زيادی در اين دنيا شده استاست که بيماری ا غم انگيزبسيار اين 

  

دانشمندان در سراسر دنيا شب و روز تالش می کنند که دارويی برای عالج بيماری ايدز پيدا کنند 

  .ولی هنوز موفق نشده اند
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ای وی کمک می کند تا بر. آی. های زيادی پيدا کرده اند که به مبتاليان به اچ اما دانشمندان راه

  .د، يعنی ايدز نگيرند نشونمريضسالهای هر چه بيشتری سالم بمانند و 

  

 خطرناک است و بايد از ورود آن به ، بسياروی. آی. ويروسی که باعث ايدز می شود، ويروس اچ

  .بدن خود جلوگيری کرد

  

.  اچ يکی از راههای جلوگيری از ورود ويروس)نزديکی جنسی(آميزش هنگام به استفاده از کاندوم 

  .استوی به بدن . آی

  

 شايد ويروسها و بيماريهای ديگری هم از بدن يکی وارد بدن ،البته هنگام نزديکی جنسی دو نفر

  . مهم استآميزش جنسی بسيارهنگام به  استفاده از کاندوم سبببه همين . ديگری بشوند

  

زنان و . روس مبتال شوند به ويممکن استها همه   و کودکان و بچهنهم افراد بزرگسال و هم نوزادا

  .وی مبتال شوند. آی.  به ويروس اچممکن استمردان و پسران هم  دختران و

  

  .شود وی از طريق سوزن و خون منتقل می. آی. گاهی ويروس س اچ

  

وی . آی.  ممکن است ويروس اچ،شود، باردار وی در خون خود دارد. آی. اگر زنی که ويروس اچ

  .وارد خون جنين هم بشود

  

، وی در خون خود دارد. آی.  که ويروس اچای هاند که اگر زن حامل دانشمندان داروهايی پيدا کرده

  .شود وی به جنين رحم او منتقل نمی. آی. آنها را مصرف کند، يروس اچ
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ويروس اچ آی وی در خون خود که ويروس اچ آی وی از راه شير مادری ممکن است که گاهی هم 

دهند  شيرهای ديگری می  شير مادر،به جای ،ها به اين بچه.  وارد بدن بچه بشوددهد  می شيرهو بچرد دا

  .دکن میوی جلوگيری . آی. از مبتال شدن آنها به ويروس اچکه 

  

 بوسيدنرفتن به مدرسه، دست دادن، بغل کردن و يا بازی با کسی که ويروس اچ آی و دارد و حتی 

  .شود  ويروس اچ آی وی نمیانتقالصورت او باعث 

  

وی . آی. يا استفاده از دستشويی کسی که اچ ويروس اچ آی وی از طريق عطسه يا سرماخوردگی

  .شود  منتقل نمی نيزوی دارد. آی. دارد يا شنا کردن در استخر مشترک با کسی که اچ

  

، يعنی سوزنی که استريل باشد و شخص مبتال به ايدز يا وی از طريق سوزن سالم. آی. ويروس اچ

  .شود منتقل نمینيز   به ويروس اچ آی وی از آن استفاده نکرده باشد،مبتال

  

 و سالم باقی ح صحيبسيار زيادیشايد سالهای ، دنوی در بدن خود دار. آی. کسانی که ويروس اچ

  .بمانند

  

 با احترام برخورد ندايدزمبتال به وی در بدن خود دارند يا . آی.  افرادی که ويروس اچاهمه بايد ب

  .احترامی به آنها بپرهيزند و از توهين و بیکنند 
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 بسياریوی يا ايدز دارد، يا رفتن به سينما و رستوران با او و . آی. دوست شدن با کسی که اچ

 هم خوب ًا بسياراتفاق کارهای ديگر، که هر کسی با دوست خودش انجام می دهد، هيچ خطری ندارد و

  .است
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