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 על כאמצעי־פיקוח השימוש השפעת מהי •

? מיניים מיחסים הסיפוק
0 הצדדים. אחד של הסיפוק את מגביר הוא א.
0 שניהם. של הסיפוק את מפחית הוא כ.
 של לגישתו בהתאם הסיפוק, את מפחית או מגביר ג.
0 פרט. כל
השפעה. כל אין ה.

0 לבריאות. מסוכן הדבר כ.
0 נוח• הוא והמים החדר חום אם סכנה, אין ג.
 כעבור להצטנן עלולה האשד, אך סכנה, אין כרגיל ד.

0 שבועיים. או שבוע
 את מלהרסיב נמנעת האשד, אם סכנה, כל אין ה.

ראשה.
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הגכר? על העיקור משפיע כיצד •
 0 הכללית. בהתנהגותו או במין שינוי כל גורם זה אין א.
0 המינית. התשוקה את מפחית זה כ.
0 מיניים. ליחסים לבלתי־מסוגל אותו עושה זה ג.
0 נשיים• דרכי״התנהגות לפתח לו גורם זה ד.
המין יחסי את להביא לבלתי־מסוגל אותו עושה זה ה.
0 סיומם• אל
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?האשה על העיקור משפיע איך •
0 בקושי. רק אפשריים מיניים יחסים א.
 נותנים אינם אך קודם, כמו אפשריים מיניים יחסים כ.
0 סיפוק• כל

הנישו■ אחרי כווסת חלים שינויים איזה אין1■•
0 ללדת. הרה שהאשה עד שינוי, כל אץ א.
0 כלל. ווסת להן אין נשואות נשים כ.
0 יותר. קרובות לעתים חלה הווסת ג.
0 יותר. קשה הווסת ד.
ס יותר. עלה הווסת ה.
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? ווסת גבר מקבל מתי •

הגיעה לא אך המינית, התרגשותו שהוגברה אחרי א.
0 לסיפוקה.
0 הנישואין. אחרי רק כ.
0 הנישואין. לפני רק ג.
0 בשנתו. ד.

לא. לעולם ה.
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 שליד כעיגול צלב וסמן שאלה כל על היטב השוס
 תתפרסמנה הכא כשבוע כיותר, לד הנראית התשובה
' ציונך. את לקכוע תוכל לפיהן המוסמכות, התשובות הזה״ כ״חעולם י

 כל כאשה מכשילות כיציות במה •
? חודש

א.
כ.
ג.
ד.
ה.

אחת.
שתים.
 עשר. עד חמש אחדות,

 מאה. עד
מאות. כמה

0
0
ס
0
0

מיני. שיא יתכן לא ג.
 כקודם. הם והתשוקה המיניים היחסים ד.
מינית. תשוקה כל אין הי
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המין? יחסי על המילה של השפעתה מה
 אפסית. או מאד קלה א•

הסיפוק. את מגבירה היא כ.
הסיפוק. את מפחיתה היא ג

יחסי־המין. להארכת מסייעת היא ד.
יתסי־המין. בשעת כאב מונעת היא ה.

* 0
0

הביצית? את מפריס תאי־זרעים במה • ס

0 אחד. א.
ס שנים. כ.
0 עשרה. עד חמשה ג.
ס מאות. ד.
0 אלפים. ה.

30 ס
ס
ס
0
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ז מהי הווסת •

א.
כי
גי
ד.
. ה

 מזוהם. מדם הגוף טיהור
 הרחם. צוואר אל ביצית הבאת
 בלתי־מופרית. מביצית הרחם טיהור
אפשרי. להריון הכנה לשם הרחם טיהור

0
0
ס
0

 מין, ביחסי לכוא אשה חייבת פעמים כמה ״
אפשרי? יהיה שההריון בדי

 0 חזקה• תשוקה מגלה אינה אם רבות, פעמים א•
 חזקה תשוקה מגלה הגבר כן אם אלא רבות, פעמים כי

מאד.
אחת. פעם ג.
רבות. פעמים ד.
חזקה. תשוקה מגלה היא אם אחת, פעם הי

031 באשה. המינית התשוקה להפחתת הטבע של דרכו
להכנם האשה של סבוייה רבים24

 מסובן מידה כאיזו •
ז הווסת כשעת

סכנה. משום בזה אין האחרון ביום א.

באמכט לטבול הדבר

0

 מתי •
? להריון

 הווסת. התחלת אחרי שבועיים א.
 הווסת. התחלת לפני ימים שלושה כ.
 הווסת. התחלת לפני יום ג.
הווסת. בזמן די
הווסת. סוף אתרי ימים שלשה הי

0
0
0

0
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 האשה יכולה לידתה אחרי זמן כמה •

שנית? להרות
0 הווסת. של מחודשת התחלה לפני אי
0 אחת• ווסת אחרי כי
0 להיניק. כשתפסיק רק גי
 0 להיניק. שתפסיק אחרי מסויימת זמן תקופת רק די
0 מינית• תשוקה ותרגיש שתחזור אחרי רק הי
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 חאשה של תגובה חוסר משפיע כיצד •

ז להרות כושרה על המיניים כיחסים
א
כי
ג.
ד.
ה.

 אפשרי. בלתי הוא ההריון
 בהרבה. יורד הכושר

 השפעה. כל אין
 יותר. גדולים להריון הסכויים

לו. נשואה שהיא הגבר בטיב תלויה ההשפעה
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 ילד להכיא המתעתד זוג יבול האם •
מינו? יהיה מה מראש לדעת לעולם,

 הזוג, של לרצונו בהתאם יהיה הילד של מינו א.
0 כך. על מסכימים שניהם, רק אם
0בו. רוצה שהאב המין בן כרגיל יהיה הילד כ.
0 מראש• לדעת אפשרות כל אין ג.
יותר החזק הטיפוס כשל יהיה הילד של מינו ד.

0 במשפחה.
התאוותני הטיפוס כשל יהיד, הילד של מינו ה.

0 במשפחה. יותר

יבול מתי הריון, בדיקת לעשות מכלי •
?הרה שאשה לחלוטין בטוח להיות רופא

0 שבועות. ששד, אתרי א.

0 השני• החודש אחרי כ.
0 השלישי. החודש במשך ג.
0 התינוק. לב דפיקת את לשמוע יכול כשהוא ד.
0 התינוק. תנועות את מרגישה שהיא חושבת כשהאשה ה.
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 משחה או תרופה להשיג אדם יבול כיצד •
? מיניים ליחסים כושרו את שתעלה שהיא בל
0 מרקחת. בבית לקנותה א.
0 הורמונים. המכילה משחה לקנות כ.
0 זה• במסחר העוסקים מרוכלים לקנותה ג.
0 רופא• של מירשם על לסמוך ד.
0 קיימות. אינן כאלה תרופות ה.
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 כמו מזונות לאכילת יש השפעה איזו •

 סלרי זיתים, מבושלות,. כלתי ביצים שבלולים,
המינית? התשוקה על וכדומה

א.

כ.
ג.
ד.
ה.

 הנורמליים. המבוגרים כל אצל ניכרת הגברה
 המבוגרים. רוב אצל מסויימת הגברה
 קשישים. אצל מסויימת הגברה
 בלבד. צערים אצל ניכרת הגברה
הגילים. בכל אפסית או מועטה הגברה
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להוליד הכושר על האוננות השפעת מה •

? ילדים
0 הכושר. הגברת א.
ס הכושר. הפחתת כ.
0 הסיכויים. את מפחית אבל הכושר, על משפיע אינו ג.
0 השפעה. כל אין ד.
0 הסיכויים. את מעלה אבל הכושר, את מפחית ה.
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? ציה 0

ס
0 לטיפש. עצמו את לחשוב לאדם גורמת היא א 0
ס עצבים. למשבר גורמת היא כ. ס
ס השיכלית. ההתפתחות את מפסיקה היא ג.
ס מהאינטליגנציה. חלק לאיבוד גורמת היא ד.
0 השפעה. כל אין ה.
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האדם? גוף על האוננות השפעת מה כרגיל, •

0 כללית. חולשה א.

0 השפעה. אין כ.
0 המין. אברי הגדלת ג.
0 רופפת. בריאות ד.


