
 

 تعليم حرف الميم بالحركات لالطفال

األطفال زينة الحياة الدنيا، وهم حاضر األمة ومستقبلها، لذلك وجب علينا تربيتهم، 

وتعليمهم بالطريقة الصحيحة، وأول ما يتعلمه الطفل في المدرسة، هو كتابة 

األحرف، فلكل حرف من األحرف طريقته الخاصة في الكتابة، وفيما يلي سنطرح 

 :كيفية كتابة الحرف ميم

 فحرف الميم بأّول الكلمة يوضع على الّسطر،  :تحديد مكان رسم الحرف

وفي وسطها يُرفع عن السطر قليالً، وفي آخرها يُرفع الحرف فوق السطر 

 .وتنزلق نهايته عن السطر

 عليم الطفل رسم دائرة حرف الميم وطمسها، ليكون خط ت :رسم الحرف

 .الطفل أجمل

 يجب تعليم الطفل الحركات القصيرة أي المد القصير  :كتابة الحركات

بالحركات، وما يقابلها بالمد باألحرف، أي المد الطويل، وتعليم المدود يكون 

 .على حرف الميم بأّول الكلمة َم، ُم، ُم، ما، مو، مي

  فيجب تعليم الطفل تجريد الحرف، وهذا من خالل وضع  :الحرفتعلم تجريد

عّدة كلمات تحتوي منها ما يحتوي على حرف الميم ومنها ال يحتوي، 

ويُطلب منه إحاطة الحرف بدائرة، وكتابته بالشكل الصحيح أّول الكلمة أو 

 .وسطها أو آخرها

 حرف الميم بالحركات الطويلة والقصيره

بلدان العربية، أن يتعلموا لغتهم بالشكل الصحيح، فهي لغة يجب على األطفال في ال

القرآن الكريم، واألحاديث النبوية الشريفة، ومن أساسيات تعلم العربية، معرفة 

 :حروف المد وأنواعه، للمد نوعان

 ويكون باستخدام أحد حروف المد، وهي: )األلف، والواو،  :المد الطويل

 :مثلة، عن حرف الميم، بالمد الطويلوالياء(، وفيما يلي سنذكر بعض األ

  مثال حرف المد  الحرف

 ماما األلف الميم

 موسى الواو الميم

 ميمي الياء الميم



 

 ويكون باستخدام الحركات القصيرة، وهي : )الفتحة، الضمة،  :المد القصير

الكسرة، السكون(، وفيما يلي سنذكر بعض األمثلة، عن حرف الميم، بالمد 

 :القصير

 مثال حركة المد الحرف

 الكريمَ  الفتحة الميم

 الكريمُ  الضمة الميم

 الكريم   الكسرة الميم

 الكريم   السكون  الميم

 أشكال الحرف ميم

إن اللغة الجميلة، هي اللغة التي تتفرد وتتميز بكلماتها وتعابيرها، وكي نحصل على 

تتنوع بحركاتها، لتخلق  مفردات جميلة وفريدة، يجب أن يكون لدينا حروفاً جزلةً،

تعابيرا، تسرح بالعقل في الخيال، وفيما يلي سنتعرف على حرف عذب، وهو حرف 

 :الميم، ونرى كيف يكتب بالحركات مع األمثلة، وفق الجدول التالي

 مثال الكلمة  موقعه في الحرف

 مالك أول الكلمة الميم

 أحمد منتصف الكلمة الميم

 معلم آخر الكلمة متصل الميم

 كالم آخر الكلمة منفصل الميم

 قصة حرف الميم

يحب األطفال االستماع للقصص، وخصوصاً القصيرة منها، والتي تحمل مغزى، 

لذلك أصبحت القصص نوعاً من وسائل التعليم الخاصة باألطفال، ومن القصص 

تحديد التعليمية الممتعة، نقدم قصة المهندس ميم الخياليّة، والتي يُطلب من الطفل 

 :يم فيها وشكلهمحرف ال

في أحد األيام، أفاقت الحروف، خائفة ومرعوبة، حيث كان منزل الحروف يهتز 

بقوة، فقد ضربه الزلزال، ركضت الحروف بسرعة نحو الخارج، وبقيت تائهة في 

الشارع كل الليل، وفي صباح اليوم التالي، قامت الحروف، باستدعاء المهندس 

يتفحص المنزل ويخبرهم بوضعه، وبعد فحص المنزل، قال الماهر، حرف الميم، ل



 

لهم المهندس ميم : أن المنزل أصبح متهالكاً، ومن الممكن سقوطه في أي لحظة، 

ولذلك وجب هدمه، تشاورت الحروف فيما بينها، وقررت بناء مدينة كاملة، وطلبت 

  .العربية من المهندس المبدع ميم، أن يضع مخططاً لها، وأسموها، مدينة الحروف

وفي نهاية األسبوع، عاد المهندس ميم، وفي صحبته مخطط المدينة الجديد، حيث 

وزع المنشآت بعناية، وحدد موقع بناء كل منها، كالمنازل، والمشافي، والمالهي، 

والمدرسة، ومركز التسوق، وأشار المهندس ميم، على جميع الحروف أن تتعاون، 

ليئة باألشجار المثمرة، وفي نهاية العام، تم االنتهاء إلنشاء المدينة، وبناء حديقة، م

من بناء مدينة الحروف، وتم تنصيب المهندس ميم، محافظا للمدينة، وأقيمت 

  .المهرجانات واالحتفاالت، كما سلم المحافظ ميم، كل حرف مفتاح منزله الجديد

 أنشودة حرف الميم طيور بيبي

وتنجذب للحن الجميل، فاألطفال تحب  جميع األطفال، تميل للموسيقى بالفطرة،

سماع األناشيد وترديدها، وخصوصا إن كان المؤدي، طفال قريبا على أعمارهم، 

 :ومن األناشيد المحببة لألطفال، أنشودة حرف الميم

 بهمة الشطار ميساُء ياصغار *** تشغّل الحاسوب تستعمل األزرار

ز الفروض بحكمة تختار*** الفرض حرف   !الميم الفرض كم جميلكي تُنج 

 بمّده القصير ومّده الطويل *** ميساء بالحاسوب تُسّجل المطلوب
 مدارٌس ، حمام  *** ومشمٌش ، شّمام  
 وماجٌد، مسعود  *** مهنٌّد ، محمود  

 ميساء لألمام .. ميساء لألمام ****بجهدها العظيم تحقق األحالم

  

 


