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طفلك الذي ينمو
يعد الثلث الأول من الحمل  )أول 14 أسبوع من الحمل( 
هو وقت النمو والتطور السريع. وهو أيًضا وقت يكون 
فيه طفلك أكثر ُعرضة لمخاطر مثل التدخين والكحول 

والمخدرات والعدوى والأشعة السينية. بحلول نهاية 
الثلث الأول من الحمل، سيكون طفلك بحجم الليمونة!

يبدأ دماغ طفلك في النمو بسرعة خلال  الثلث الثاني 
من الحمل )من 15 إلى 27 أسبوًعا(، وسيستمر في 
النمو حتى بلوغ العشرينات من العمر. بنهاية الثلث 

الثاني من الحمل، سيكون طفلك بحجم حبة البطاطا 
الُحلوة!

في الثلث الأخير من الحمل )28 أسبوًعا حتى الولادة(، 
يستعد طفلك للولادة. يمكن لمعظم الأطفال الولادة 

بسلامة بعد 36 أسبوًعا. في هذه المرحلة، سيكون 
طفلك بحجم حبة الشمام!

عندما يولد الطفل قبل 37 أسبوًعا يكون خديًجا.
عندما يولد الطفل بين 37 و39 أسبوًعا تكون 

الولادة مبكرة.
عندما يولد الطفل بين 39 و41 أسبوًعا يكون 

الحمل مكتملًا.
عندما يولد الطفل بين 41 و42 أسبوًعا تكون 

الولادة متأخرة.
الطفل المولود عند 42 أسبوًعا يكون الحمل مديًدا.

الثلث الأول من الحمل: من بداية الحمل وحتى 14 أسبوًعا
اليوم الأول – تلتقي الحيوانات المنوية والبويضة

10-7 أيام– تلتصق البويضة الُمخصبة بالرحم ؛ وتبدأ المشيمة بالتشكل

أسبوعان – تتشكل الُمضغة  على جدار الرحم؛ وتتوقف الدورة الشهرية
ن؛ ويبدأ  4 أسابيع – تبدأ العينان والأذنان والأنف والعمود الفقري والجهاز الهضمي والجهاز العصبي في التكوُّ

الأنبوب )القلب لاحًقا( في النبض
8 أسابيع – تصبح الُمضغة جنيًنا، ويكون لهتكتمل جميع الأعضاء؛ وتتشكل العظام

12 أسبوًعا – تتشكل البراعم الِسّنِيَّة والأظافر والأعضاء التناسلية؛ ويمكن للجنين أن يتحرك ولكن لا يمكن الشعور 
بذلك؛ وقد يسمع الطبيب نبضات القلب
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الثلث الثاني من الحمل: من 15 إلى 27 أسبوًعا
16 أسبوًعا – يستطيع الطفل سماع صوتك؛ وقد تشعرين بها وهي تتحرك

17 أسبوًعا – يبدأ جهاز المناعة في النمو عندما يبدأ الطفل بتخزين الأجسام 
المضادة الخاصة بِك

20 أسبوًعا – ُيغطي الزعب الجسم؛ وتنمو الحواجب والرموش. ويبدأ البراز الأول 
)"العقي"( في الظهور داخل الأمعاء

24 أسبوًعا – يبدأ الطفل في التنفس

26 أسبوًعا – ُيمكن الشعور بحركات طفلك من خارج البطن

الثلث الأخير من الحمل: 28 أسبوًعا حتى الولادة
28 أسبوًعا – يمكن للطفل تخزين العناصر المغذية وسماع الأصوات والاستجابة لها

32 أسبوًعا – تتكون الدهون؛ وتتطور حاسة التذوق؛ وتتفاعل العيون مع الضوء

36 أسبوًعا – ُيصبح الجسم أكثر امتلاًء. ويكون الجلد ناعًما ومغطى بمادة جبنية شاحبة

40 أسبوًعا/الحمل الُمكتمل – تكون خصيتا الأولاد في كيس الصفن؛ وتتشكل 
الأعضاء التناسلية الخارجية للفتيات

42-40 أسبوًعا/الولادة المتأخرة – تصبح البقع اللينة )"اليوافيخ"( على الرأس أصغر؛ 
وتتقلص طبقة الدهون ويصبح الجلد أكثر جفاًفا ومرونة

22

5

27

6

31

7

36

8

40

أشهر9

أسابيع


	Introduction 
	Acknowledgements
	How to Use This Handbook

	Pregnancy
	Your Support Team
	Lifestyle
	Eating Well for Pregnancy
	Weight Gain in Pregnancy
	Taking Care of Yourself
	Health Care During Pregnancy
	Pregnancy Risk Factors
	Stages of Pregnancy
	Your Developing Baby

	Birth
	Preparing to Give Birth
	Preparing for Labour
	Giving Birth
	Stages of Labour
	Medical Procedures to Help Labour and Birth
	Special Birth Issues
	Losing a Baby

	Life With Your Baby
	Bringing Baby Home
	Your Body After Pregnancy
	Your Emotional Health
	Dealing With Frustration
	Cultural Differences in Parenting
	Unique Parenting Circumstances
	Doing the Paperwork
	Finding Child Care
	Family Planning

	Baby Care
	Clothing
	Sleep
	Room Sharing

	Developing Attachment
	Pooping, Peeing and Diapering
	Cleaning
	Teething
	Crying
	Healthy Habits 
	Baby Medical Care
	Baby Safety

	Baby Development
	Brain Development
	Physical Development
	Social and Emotional Development
	Language Development

	Feeding Your Baby
	Breastfeeding Your Baby
	Expressing Your Milk
	Breastfeeding Challenges You May Face
	Supplementing
	Formula Feeding
	Cleaning and Sterilizing Feeding Equipment
	Introducing Solid Foods
	Understanding Food Allergies
	Canada’s food guide
	Resources
	Index


