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 سه ماهه اول

سمت ها یسلول هیدو البا  نیجن کی، ینیپس از لقاح و النه گز  شود یم جادیبدن از آن ا یکه همه اندام ها و ق

شد و تکامل میکند. شروع به ر ست جنین در بدن مادر  شد ا سرعت در حال ر  ایلوب کیاندازه  هنگامی که به، به 

ست ست و دائما در حال حرکت ا سرعت ماو قلب  ،قرمز ا شکتپد و ر یبه  ستند. الله  یریگ لوده ها در حال  ه

 در حال شکل گرفتن است. زیناو  ینی، دهان و بگوش، پلک ها

 

 

 

 

 

 

 هفته دوم بارداری

 انجام شده یخمک گذاردهد. ت یم رییرا تغشما  یهفته زندگ نای

 !خواهید شدو اگر تخمک با اسپرم برخورد کند، باردار 

 م بارداریسوهفته 

از وشود  یم دهینام ستیبالستوس کهتوپ کوچک است  کی جنین

 ریشده است که به سرعت در حال تکث لیچند صد سلول تشک

 هستند.

 بارداری چهارمهفته 

در حال  هیشده است و جفت اول لیتشک هیاز دو ال نی، جندر رحم

 رشد است.
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 بارداری پنجمهفته 

عالئم در حال رشد است و ممکن است متوجه  به سرعت نیجن

 .دیشو یو خستگ پستانها مانند درد یباردار اولیه

 بارداری ششمهفته 

در حال شکل گرفتن است. ممکن است  جنین، دهان و گوش ینیب

 .دیباش ینیو لکه ب یصبحگاه تهوعدچار 

 بارداری هفتمهفته 

است که در حال تشکیل  با دم کوچک نیجن کیهنوز  شما  نوزاد

 دو برابر شده است.رحم اندازه . استدست و پا 



 

 146 پالک - هشتم بوستان خیابان - پاسداران خیابان - تهران

www.nikoolab.com 

 آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیکو

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بارداری هشتمهفته 

 یبه طور مداوم در حال حرکت است، هر چند شما نم جنین

در حال، شما ممکن است  نی. در همدیآن را احساس کن دیتوان

 .دیباش اولیه بارداری شاتیآزما حال انجام

 بارداری نهمهفته 

شدن  بزرگشما احتماال  ،دو و نیم سانتیمتر است بایتقر جنین

 .دیکمر خود را متوجه شددور 

 بارداری همدهفته 

در رسانده است! اندام ها  انیرا به پا تکاملاز  یبخش مهم جنین

 قرار دارند و آماده رشد هستند. خود جای

 بارداری یازدهمهفته 

 ی، و جوانه هاشدشت خواهد به م شبیه یدست نوزاد شما به زود

 .شود یلثه ظاهر م ریکوچک دندان در ز
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 سه ماهه دوم

اثر انگشت منحصر  وزن دارند.گرم  310طول دارند و حدود  سانتیمتر 7.5سه ماهه دوم، نوزادان حدود یدر ابتدا

شتتما  جنینرود، استتکلت  یمپیش استتت. همانرور که هفته ها  در حال انجام وظایف خود، و قلب دارندبه فرد 

شدن سخت  ضروف و  کرده شروع به  ستخوان از غ شودبه ا شما پیدا میکندرا  دنیشن یی، و او تواناتبدیل می  .

 .دیکن یماحساس  های او رالگد یاحتماال به زود

 

 

 

 بارداری دوازدهمهفته 

مغز او به  ،تکان دهد یانگشتان کوچک خود را کمجنین میتواند 

او شروع  یها هیرو به رشد است، و کل عجیب و سرسام آوریطرز 

 کنند. یبه دفع ادرار م

 بارداری دهمسیزهفته 

است! کودک شما در حال حاضر  تمام شده سه ماهه اولهفته  نیا

 .طول دارد سانتیمتر 7.5 بایدارد و تقراثر انگشت 

 بارداری دهمچهارهفته 

و حالت تهوع  یشتریب یممکن است احساس انرژدر این روزها 

 .دیداشته باش یکمتر
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 بارداری دهمپانزهفته 

جوانه  لیتواند نور را حس کند و در حال تشک یکودک شما م

 است.  ییچشا یها

 بارداری دهمانزشهفته 

، نوزاد شما وزن ندهی. در چند هفته آدیجهش رشد آماده شو یبرا

 .شود یمنیز افزوده به طول او خود را دو برابر کرده و 

 بارداری دهمهفهفته 

شود و بند  یم لیاز غضروف نرم به استخوان تبد جنیناسکلت 

 شود. یتر م میتر و ضخ یناف قو

 بارداری دهمجههفته 

رشتتد کرده استتت که در  ینوزاد شتتما به قدر یدستتتگاه تناستتل

 است. یعیطباشتها  شیافزاقابل مشاهده است.  یسونوگراف
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 بارداری دهمنوزهفته 

 در حال قدم زدن با جنین خود صحبت کنید و برایش آواز بخوانید

ممکن است کمی پا درد را بشنود!  تانیبتواند صدا اوممکن است 

 را تجربه کنید.

 

 بارداری بیستمهفته 

! نوزاد شما در حال حاضر دیخود هست یراه باردار مهیشما در ن

 کند. یم دیتول)مدفوع(  ومیکند و مکون یبلع م شتریب

 بارداری و یکم بیستهفته 

 یتکان ها نیکند؟ ا یکودک شما حرکت م دیکن یاحساس م

 او اکنون ابرو دارد!. خواهد شد لیتبد یبه ضربات کامل هیاول

 بارداری دومو  بیستهفته 

شکم در حال رشد است.  یاتورینینوزاد م کی هیشبکودک شما 

 .است
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 بارداری ومسو  بیستهفته 

تواند حرکت را احساس  یم جنین، دیدر حال حرکت هست یوقت

خود  یپاها ساق و، ممکن است متوجه تورم در مچ یکند. به زود

 .دیشو

 بارداری چهارمو  بیستهفته 

و رحم در حال رشد شما اکنون به ، شما بلند و الغر است جنین

 توپ فوتبال است. کیاندازه 

 بارداری مپنجو  بیستهفته 

و رشد  یچرب یکوچک شما شروع به اضافه کردن مقدار جنین

براق به  اریممکن است بس زیشما ن یکند. موها یم شتریب یموها

 نظر برسند.

 بارداری مششو  بیستهفته 

 ی، که براکند یرا دم و بازدم م کیوتیآمن عیما یمقدار کم جنین

 است. یخوب نیتنفس تمر
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 سه ماهه سوم

آنها شروع  دهیپوست چروک. پلک بزنندتوانند  یاست. آنها م گرم 950وزن نوزادان تا شروع سه ماهه سوم حدود 

شدن م صاف   ی، ناخن پا و موهادست یناخن ها نیکنند. آنها همچن یم تولیدنوزاد را  یآنها چرب رایکند ز یبه 

خود را در داخل  یانیپا یهفته هاکنند. نوزاد  یرا به مغز خود اضتتافه م یستتلول عصتتب اردهایلیو مدارند  یاقعو

 کند.  یم یوزن سپر شیافزا یرحم برا

 

 

 

 

 بارداری مهفتو  بیستهفته 

چشمان خود  نی. او همچنرا حس کنیدممکن است سکسکه نوزاد 

 مکد. یانگشتان خود را م یکند و حت یرا باز و بسته م

 بارداری متهشو  بیستهفته 

! چشم نوزاد در حال رشد دیخوش آمد بارداریسه ماهه  نیبه آخر

 قیباشد که از طر ینور لتریشما ممکن است قادر به مشاهده ف

 کند. یرحم شما عبور م

 بارداری منهو  بیستهفته 

هستند و سر او  تکاملهمچنان در حال  جنین یها هیعضالت و ر

 شود. جادیرشد مغز او ا یبرا ییکند تا جا یرشد م
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 بارداری سیهفته 

، حال نیاست. در هم گرم 1300 باًیوزن نوزاد شما اکنون تقر

 .دیمبارزه کن یو خستگ یممکن است با نوسانات خلق

 بارداری مو یک سیهفته 

و نگه دارد  داریممکن است شما را در شب بجنین  یضربات قو

 (کسیبراکستون هرحم )ممکن است احساس انقباضات  نیهمچن

 .دیداشته باش زیرا ن

 بارداری دومو  سیهفته 

، بزرگ شدن رحم حال نیدر هم جنین در حال افزایش وزن است،

 نفس شود. یممکن است باعث سوزش سر دل و تنگ

 بارداری ومسو  سیهفته 

، ممکن است گرم 1800از  شیب یدر حال حاضر کم جنینوزن 

 .داشته باشیدراحت ماندن در رختخواب مشکل  یبرااست 
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 بارداری چهارم و سیهفته 

هستند و  تکاملدر حال  جنین یها هیو ر یمرکز یعصب ستمیس

 .شما را آزار دهدممکن است  یو خستگ جهیسرگ

 بارداری مپنج و سیهفته 

اما ، گ شده و حرکاتش محدود شدهبزر یلیدر شکم شما خ جنین

 .دیاحساس کن او راشما همچنان حرکات مکرر 

 بارداری ششم و سیهفته 

 کی. با نزدوزن دارد شیدر روز افزا گرم 30کودک شما حدود 

که او در لگن شما  دیممکن است احساس کنزمان زایمان شدن به 

 .رفته استفرو 

 بارداری مهفت و سیهفته 

شما همچنان در حال بلوغ هستند. ممکن  جنین یها هیمغز و ر

داشته  یشتریو انقباضات گاه به گاه ب نالیاست ترشحات واژ

 .دیباش
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 بارداری متهش و سیهفته 

گاهی از روی شکم قابل اندامهایش جنین کامال بزرگ شده و 

پره افزایش فشار خون یا مراقب عالئم ، حال نیدر هم لمس است.

 .دیباش یاکالمپس

 بارداری منه و سیهفته 

است! اگر  دیدار شمااست و منتظر هفته کامل  نینوزاد شما ا

 .دیری، با پزشک خود تماس بگپاره شدآب کیسه 

 بارداری چهلهفته 

کدو تنبل کوچک است! اگر هنوز باردار  کیشما به اندازه  جنین

 است. طبیعیزمان زایمان از  شتنگذ، دینگران نباش دیهست

 بارداریو یک  چهلهفته 

 .و نوزاد خود را در آغوش میگیرید دیکن یم مانیزا یشما به زود
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 تهیه شده توسط گروه علمی آزمایشگاه نیکو


