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الفرق بين االسم والفعل
 للصفوف األولية

شروحات إبراهيم الشمري 
 https://t.me/aboyazed67



االسم: 
هو ما نسم�  به األشياء من حولنا ( فكل ش�ء حولنا

اسم). 

 إنسان (سواء مذكر أو مؤنث أو وظيفته ( محمد ، نورة ،
المعلم ، المعلمة ، المهندس ، الدكتورة). 

 حيوان ( جميع الحيوانات برية أم بحرية اسم ( أسد ،
غزال ، أسماك). 

 نبات ( جميع النباتات واألشجار وثمارها اسم ) { نخلة ،  
رمان ، موز ).

جماد ( كل الجمادات اسم [ باب ، طاولة ، كرس� ، قلم).

 م�ان ( مدينة أو موضع يعتبر اسم ) [ الرياض
، م�ة ، مسجد ، ملعب ، مدرسة … الخ ]

 زمان ( كل مايتعلق بالزمن والوقت فهو اسم )
[ فجر ، ظهر ، ساعة ، الشروق ].

وهومادل على 



 ي�شْر�ب�   شَرِب�  

هو مادل عل� األفعال واألعمال الت� نقوم بها ، والفعل ال
بد له من فاعل ، ( الفعل يظهر إذا فعلناه وإن لم نفعله

الي�ون موجود ) .

أمثلة: 

الفعل 

 اك�تُب�   ي���تُب�   ك�تَب�  
 اشْر�ب� 

 اقْر�ا�  ي�قْر�ا�  قَر�ا�    
كتب > فعلته وانته�( فعل ماض�).
ي�تب > الزلت تفعله ( فعل المضارع ).
اكتب > تقوم به بعد األمر ( فعل أمر ).

 



مهم بعد شرح االسم والفعل ،
 تنبيه  

طرح مناقشة شفه� عل� الطالب 
  تعط� الطالب  كلمات وهم  

يحددون نوعها اسم أم فعل .
  ثم واجب  أو ورقة عمل.

مثال ورقةعمل 

 صنف ال�لمات التالية إل� اسم أو فعل وفق الجدول : 
 

( أسد ، محمد ، قرأ ، دراجة ، بيت ، شرب ). 
 فعل   اسم   


