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 1إدخال الجذر
عند تشغيل برنامج نظام الشتقاق والتصريف ،ث تظهر لوحة إدخال الذر التية:

ف هذه اللو حة يطلب البنا مج إدخال جذر ثل ثي أو ربا عي .فإذا أدخ لنا الذر (الثل ثي أو
الرباعي) الطلوب ،فستظهر (لوحة الفعال الشتقة) من الذر الBدخل.
يب أن يتح قق ف الذر الBد خLل شرطان :الول أن يكون الذر ثلثيا Hأو رباعياH؛ أ ي يب أن
يكون عدد الروف الBدخلة ثلثة أو أربعة ،والثان :أن تنتمي أحرف هذا الذر إل مموعة حروف
العجم [بدءا Hمن حرف المزة وانتهاء برف الياء ،وعددها  28حرفا.]H
ـ فإذا ن قص عدد أحرف الذر الBد خLل عن ثل ثة [ نو :قل ،شد ،دم ،]...أو زاد على أرب عة
[نو :سفرجل ،خزعبل ،]...فستظهر الرسالة التية:
عدد أحرف الذر يب أن يكون ثلثة أو أربعة
مثال :إذا أدخلنا الذر [ل م] ،أعطى البنامج الرسالة التية:
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ـ وإذا تضمن الذر الBدخLل رمزا Hل ينتمي إل حروف العجم ،أعطى البنامج الرسالة التية:
خطأ ف أحد أحرف الذر
وذلك كالتاء الربوطة؛ نو( :سنة) ،أو اللف المدودة؛ نو( :مآل) ،أو أحد الرقام؛ نو( :مر،)2
أو إحدى علمات الترقيم؛ نو( :قف!).
ـ وإذا ت ضمن الذر الBد خLل إحدى علمات ال شكل (الركات) ،كالفت حة؛ نو( :نصLر) ،أو
الضمة؛ نو( :وضsؤ) ،أو السكون؛ نو( :فتqح) ،أو الشدة؛ نو( :مد ،)oأو التنوين؛ نو( :هدnى)...
أعطى البنامج الرسالة التية:
علمات الشكل (الركات) ليست من حروف العجم
ـ وإذا كان الذر ل ينتمي إل قاعدة العطيات؛ نو( :ننص) ،أعطى البنامج الرسالة التية:
هذا الذر ل يرد ف قاعدة العطيات
تسهيلت إدخال الجذر:
 1إذا كانت صورة المزة الBدخلة تغاير صورتا ف قاعدة العطيات (أي على السطر :ء) ،فإنالبنا مج ي oو لا تلقائيا Hإل صورتا ف قاعدة العطيات .مثال ذلك :إذا كان الذر الBد خLل ( :سأل)،
ي sصبح تلقائيHا ( سءل) ،وإذا كان( :ضؤل) ،ي صبح (ضءل) ،وإذا كان( :و طئ) ،ي صبح (و طء)،
وهكذا...
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 2إذا بدأ الذر الBدخLل برف اللف (ا)؛ نو( :اجر) ،أعطى البنامج الرسالة التية:ل يكن أن يبدأ الذر برف اللف
 3إذا كان الذر الBد خLل ثلثيا ،Hوكان الرف الثا ن هو اللف (ا) ،فإن البنا مج يفترض أنهذه اللف منقلبة عن واو أو ياء ،ث يبحث عن انتماء الذر ف قاعدة العطيات:
ـ فإذا كان للجذر أصل واوي فقط (نو :جاع) ،رsدoت هذه اللف إل أصلها الواوي.
ـ وإذا كان للجذر أصل يائي فقط (نو :بات) ،رsدoت هذه اللف إل أصلها اليائي.
ـ وإذا كان للجذر أصلن واوي ويائي ،طلب البنامج إدخال أحد هذين الذرين:
مثال :إذا كان الذر الBدخLل[ :قال] ،فستظهر الرسالة التالية:

ـ وإذا ل يكن له أصل واوي ول يائي (نو :عاع) ،أعطى البنامج الرسالة التية:
هذا الذر ل يرد ف قاعدة العطيات
 4إذا كان الذر الBد خLل ثلثيا ،Hوكان الرف الثالث هو اللف (ا) ،فإن البنا مج يفترض أنهذه اللف منقلبة عن واو أو ياء ،ث يبحث عن انتماء الذر ف قاعدة العطيات:
ـ فإذا كان للجذر أصل واوي فقط (نو :غزا) ،رsدoت هذه اللف إل أصلها الواوي.
ـ وإذا كان للجذر أصل يائي فقط (نو :بكا) ،رsدoت هذه اللف إل أصلها اليائي.
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ـ وإذا كان للجذر أ صلن واوي ويائي ( نو :نا) ،طلب البنا مج إدخال أ حد هذ ين
الذرين (نو) أو (ني).
ـ وإذا ل يكن له أصل واوي ول يائي (نو :هعا) ،أعطى البنامج الرسالة التية:
هذا الذر ل يرد ف قاعدة العطيات
 5إذا كان الذر الBد خLل ثلثيا ،Hوكان الرف الثالث هو اللف (ى) ،فإن البنامج يفترض أنهذه اللف منقلبة عن واو أو ياء ،ث يبحث عن انتماء الذر ف قاعدة العطيات:
ـ فإذا كان للجذر أصل واوي فقط (نو :عفى)s ،ردoت هذه اللف إل أصلها الواوي.
ـ وإذا كان للجذر أصل يائي فقط (نو :رمى) ،رsدoت هذه اللف إل أصلها اليائي.
ـ وإذا كان للجذر أ صلن واوي ويائي ( نو :ن عى) ،طلب البنا مج إدخال أ حد هذ ين
الذرين (نعو) أو (نعي).
ـ وإذا ل يكن له أصل واوي ول يائي (نو :خى) ،أعطى البنامج الرسالة التية:
هذا الذر ل يرد ف قاعدة العطيات
 6إذا كان الذر الBد خLل رباعيا ،Hوكان الرف الر ابع هو اللف (ا) أو (ى) ،فإن البنا مجيفترض أن هذه اللف منقلبة عن ياء ،ث يبحث عن انتماء الذر ف قاعدة العطيات:
ـ وإذا كان للجذر أصل يائي (نو :قلسى)s ،ردoت هذه اللف إل أصلها اليائي.
ـ وإذا ل يكن له أصل يائي (نو :جفجى) ،أعطى البنامج الرسالة التية:
هذا الذر ل يرد ف قاعدة العطيات
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 2الفعال الثلثية المجردة وأسماؤها المشتقة ومصادرها

 لوحة الفعال المشتقة:إذا أدخلنا أحد الذور الثلثية ف حقل إدخال الذر ،وضغطنا على مفتاح ( ،)Enterفستظهر
(لوحة الفعال الشتقة).
يبي الشكل الت (لوحة الفعال الشتقة) للجذر الثلثي (نض):

تشتمل هذه اللوحة على أربعة بنود ،هي:
 1أوزان الفعال الثلثية الردة (ستة أوزان) ،وفيها الفعال الثلثية الردة الت وردت منها .فهذا الثال ورد فعل مرد واحد ،هو :نBهBضB BينDهBض.A
 2أوزان الفعال الثلثية الزيدة برف (ثلثة أوزان) ،والفعال ال ت وردت منها .ف هذا الثالورد فعلن ها :أنDهBضA BينDهGض ،AنBاهBضA BينBاهGض.A
 3أوزان الفعال الثلثية الزيدة برفي (خسة أوزان) ،والفعال الت وردت منها .ف هذا الثالورد فعلن ها :انBDتهBضB Bي DنتBهGض ،AوتBنBاهBضB BيBتنBاهBض.A
 4أوزان الفعال الثلثية الزيدة بثلثة أحرف (أربعة أوزان) .والفعال الت وردت منها .ف هذاالثال ورد فعل واحد هو :ا DسBت DنهBض BيBسBDتنDهGض.A
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ـ لوحة تصريف الفعال والسماء والمصادر:
إذا ضغطنا على أحد الفعال الثلثية الردة ف (لوحة الفعال الشتقة) ،فستظهر (لوحة تصريف
الفعال والساء والصادر).
تتضمن هذه اللوحة أربعة أزرار ،هي( :الفعال البنية للمعلوم) ،و(الفعال البنية للمجهول)،
و(الساء الشتقة) ،و(الصادر).
مثال :إذا ضغطنا على زر (نB BهضB BينDهBض )Aف (لوحة الفعال الشتقة) ،فستظهر (لوحة تصريف
الفعال والساء والصادر) التية:

 2-1تصريف الفعال المبنية للمعلوم:
إذا ضغط نا على زر (الفعال البن ية للمعلوم) ف (لو حة ت صريف الفعال وال ساء وال صادر)،
فستظهر (لوحة تصريف الفعال البنية للمعلوم).
تتوي هذه اللو حة على سبعة أزرار ،هي :الا ضي ،والضارع الرفوع ،والضارع الن صوب،
والضارع الؤكد ،والمر ،والمر الؤكد .وبالضغط على أحد هذه الزرار ،نصل على تصريف
الفعل الثلثي الرد ف الصيغة الطلوبة.
يبي الشكل الت تصريف الفعل (نBهBضB BينDهBض )Aف صيغة الاضي:
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ف هذا الشكل ند جدول تصريف الفعل ف صيغة الاضي .يتضمن هذا الدول ج يع ضمائر
الرفع النفصلة ،وإل جانب كل’ منها الفعل الاضي السند إل هذا الضمي مضبوطا Hبالشكل التام.
للعودة إل (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،نضغط على زر (عودة) ،أو على مفتاح
الغادرة ( )Escف لوحة الفاتيح.
وللعودة إل (لو حة الفعال الشت قة) ،ن ضغط ثان ية على زر (عودة) ،أو على مفتاح الغادرة
( )Escف لوحة الفاتيح.
 2-2تصريف الفعال المبنية للمجهول:
إذا ضغطنا على زر (الفعال البنية للمجهول) ف (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر)،
فستظهر (لوحة تصريف الفعال البنية للمجهول).
تتوي هذه اللو حة على خ سة أزرار ،هي :الا ضي ،والضارع الرفوع ،والضارع الن صوب،
والضارع الؤكد .وبالضغط على أحد هذه الزرار ،نصل على تصريف الفعل الثلثي الرد البن
للمجهول ف الصيغة الطلوبة.
يبي الشكل الت تصريف الفعل (رB BزقB Bي DرزAق )Aف صيغة الضارع الرفوع البن للمجهول:
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للعودة إل (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،نضغط على زر (عودة) ،أو على مفتاح
الغادرة ( )Escف لوحة الفاتيح.
وللعودة إل (لو حة الفعال الشت قة) ،ن ضغط ثان ية على زر (عودة) ،أو على مفتاح الغادرة
( )Escف لوحة الفاتيح.
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 2-3السماء المشتقة:
إذا ضغطنا على زر (الساء الشتقة) ف (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،فستظهر
(لوحة تصريف الساء الشتقة).
تتوي هذه اللوحة على أزرار الساء الشتقة من الفعال الثلثية الردة ،وهي( :اسم الفاعل)،
و(ا سم الفعول) ،و(مبال غة ا سم الفا عل) ،و(ا سم اللة) ،و(ا سم الزمان والكان) ،و(ا سم
التفضيل) ،و(الصفة الشبهة) .وبالضغط على أحد هذه الزرار ،نصل على تصريف السم الشتق
الطلوب.

 2-3-1اسم الفاعل

إذا ضغطنا على زر (اسم الفاعل) ف (لوحة تصريف الساء الشتقة) ،فستظهر (لوحة تصريف
اسم الفاعل).
يبي الشكل الت تصريف اسم الفاعل للفعل (ق]ال] Bيق\ول\):

يتكون جدول تصريف اسم الفاعل من عمودين ،وتسعة أسطر.
ف العمود الول ،ند ت صريف ا سم الفا عل ف حالة الذ كر ،و ف الثا ن ند ت صريفه ف حالة
الؤنث.
أما السطر التسعة ،فثلثة أثلث ،الول لتصريف اسم الفاعل ف حالة الرفع ،والثا ن ف حالة
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النصب ،والثالث ف حالة الر .وخsصoص السطر الول ف كل’ منها لتصريف اسم الفاعل ف حالة
الفرد ،والثان ف حالة الثن ،والثالث ف حالة المع.
يوجد ف أسفل الدول ثلثة أزرار ( :ف حالة النكرة) ( ،ف حالة الضافة) ( ،ف حالة العرفة).
وبالضغط على أحد هذه الزرار الثلثة ،نصل على تصريف اسم الفاعل ف الالة الطلوبة.
وهكذا نرى أن هذا الدول يتوي على جيع الصور الت يكن أن يرد فيها اسم الفاعل :مذكرا
أو مؤنثا ،Hمرفوعا Hأو من صوبا Hأو مرورا ،Hمفردا Hأو مث ن أو مموعا ،Hمعرoفا Hأو مضافا Hأو من̃كرا .وج يع
هذه الساء مضبوطة بالشكل التام.
وينطبق وصف جدول تصريف اسم الفاعل على جداول تصريف بقية الساء الشتقة.
للعودة إل (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،نضغط على زر (عودة) ،أو على مفتاح
الغادرة ( )Escف لو حة الفات يح .وللعودة إل (لو حة الفعال الشت قة) ،ن ضغط ثان ية على زر
(عودة) ،أو على مفتاح الغادرة ( )Escف لوحة الفاتيح.
 2-3-2اسم المفعول

إذا ضغط نا على زر (ا سم الفعول) ف (لو حة ت صريف ال ساء الشت قة) ،ف ستظهر (لو حة
تصريف اسم الفعول).
يبي الشكل الت تصريف اسم الفعول للفعل (سأل يسأل):
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 2-3-3مبالغة اسم الفاعل
إذا ضغطنا على زر (مبالغة اسم الفاعل) ف (لوحة تصريف الساء الشتقة) ،فستظهر (لوحة
تصريف مبالغة اسم الفاعل).
تتوي هذه اللوحة عددا Hمن الزرار لوزان مبالغة اسم الفاعل للفعل الذي اخترناه من (لوحة
الفعال الشتقة) .وبالضغط على أحد هذه الزرار ،نصل على تصريف مبالغة اسم الفاعل للوزن
الطلوب.
يبي الشكل الت تصريف مبالغة اسم الفاعل للفعل (سGمع يسمBع) على وزن (ف]ع`ال):

نل حظ ف هذا الثال وجود أرب عة زر ين لبال غة ا سم الفا عل ،ها :ف]ع`ال ،وف]ع Gيل .ون ستطيع
بالضغط على أي šمنها الصول على تصريف مبالغة اسم الفاعل الطلوب.
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 2-3-4أسماء اللة
إذا ضغطنا على زر (اسم اللة) ف (لوحة تصريف الساء الشتقة) ،فستظهر (لوحة تصريف
اسم اللة).
تتوي هذه اللو حة عددا Hمن الزرار لوزان أ ساء اللة للف عل الذي اخترناه من (لو حة الفعال
الشتقة) .وبالضغط على أحد هذه الزرار ،نصل على تصريف اسم اللة للوزن الطلوب.
يبي الشكل الت تصريف اسم اللة للفعل (حBسBبB BيحDسAب )Aعلى وزن (مGفbعBل):

نلحظ ف هذا الثال وجود ستة أزرار لوزان اسم اللة هي :مGفbعBل ،ومGفbعBل]ة ،ومGفbعBال ،وف]̀عال]ة،
وفاعول ،وفاعGل]ة.
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 2-3-5أسماء الزمان والمكان
إذا ضغطنا على زر (اسم الزمان والكان) ف (لوحة تصريف الساء الشتقة) ،فستظهر (لوحة
تصريف أساء الزمان والكان).
تتوي هذه اللوحة عددا Hمن الزرار لوزان أساء الزمان والكان للفعل الذي اخترناه من (لوحة
الفعال الشتقة) .وبالضغط على أحد هذه الزرار ،نصل على تصريف اسم الزمان والكان للوزن
الطلوب.
يبي الشكل الت تصريف اسم الزمان والكان للفعل (قتBل يقتAل) على وزن (مBفbعBل):

نلحظ ف هذا الثال وجود زرين لوزن اسم الزمان والكان ،وها :مBفbعBل ،ومBفbعBل]ة.
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 2-3-6اسم التفضيل
إذا ضغط نا على زر (ا سم التف ضيل) ف (لو حة ت صريف ال ساء الشت قة) ،ف ستظهر (لو حة
تصريف اسم التفضيل).
يبي الشكل الت تصريف اسم التفضيل للفعل ( Bع \ظمB Bي Dعظ\م:)A

نل حظ ف أ سفل (لو حة ت صريف ا سم التف ضيل) وجود أرب عة أزرار لالت ا سم التف ضيل،
و هي( :الضاف إل معر فة)( ،الع̀رف بأل)( ،الضاف إل نكرة)( ،غ ي الضاف) .وبال ضغط على
أحد هذه الزرار ،نصل على تصريف اسم التفضيل للحالة الطلوبة.
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 2-3-7الصفات المشبهة
إذا ضغط نا على زر (ال صفة الشب هة) ف (لو حة ت صريف ال ساء الشت قة) ،ف ستظهر (لو حة
تصريف الصفات الشبهة).
تتوي هذه اللو حة عددا Hمن الزرار لوزان ال صفات الشب هة للف عل الذي اخترناه من (لو حة
الفعال الشت قة) .وبال ضغط على أ حد هذه الزرار ،ن صل على ت صريف ال صفة الشب هة للوزن
الطلوب.
يبي الشكل الت تصريف الصفة الشبهة للفعل ( BجرGبB BيجDرBب )Aعلى وزن (ف]عGل):

ف هذا الثال ند أرب عة أزرار لوزان ال صفات الشب هة ،و هي :ف] عGل ،وأف bعBل ،وف]عDلن (مؤن ثه
ف]عDل نBة) ،وف]عDلن (مؤن ثه ف]عDل]ى) .وبال ضغط على أ حد هذه الزرار ،ن صل على ت صريف ال صفة
الشبهة للوزن الطلوب.
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 2-4المصادر:
إذا ضغطنا على زر (الصادر) ف (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،فستظهر (لوحة
تصريف الصادر).
تتوي هذه اللوحة على أزرار أنواع الصادر للفعال الثلثية الردة ،وهي( :الصدر الصلي)،
و(الصدر اليمي) ،و(مصدر الرة) ،و(مصدر اليئة) .وبالضغط على أحد هذه الزرار ،نصل على
تصريف الصدر الطلوب.

 2-4-1المصادر الصلية:

إذا ضغطنا على زر (الصدر الصلي) ف (لوحة تصريف الصادر) ،فستظهر (لوحة تصريف
ال صادر ال صلية) .تتوي هذه اللو حة على أزرار أوزان ال صادر ال صلية للف عل الذي اخترناه من
(لو حة الفعال الشت قة) .وبال ضغط على أ حد هذه الزرار ،ن صل على ت صريف ال صدر ال صلي
للوزن الطلوب.
يبي الشكل الت (لوحة تصريف الصادر الصلية) للفعل (سار يسي) على وزن (مBفbعGل):

ف هذا الثال ند ثان ية أزرار لوزان م صادر الف عل ( سار ي سي) ،هي :ف] عDل ،و ]فعDل]ة ،و ]فعDل\ول]ة،
وتBفbعال ،وفGعDل]ة ،و Bمف bعBل ،ومBف bعGل ،ومBفbعGل]ة .وبال ضغط على أ حد هذه الزرار ،ن صل على ت صريف
الصدر الصلي للوزن الطلوب.
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ويوجد ف أسفل الدول ثلثة أزرار( :ف حالة النكرة)( ،ف حالة الضافة)( ،ف حالة العرفة).
وبالضغط على أحد هذه الزرار الثلثة ،نصل على تصريف الصدر ف الالة الطلوبة.
نلحظ أن هذا الدول يتوي على لفظ واحد للمصدر ف كل من حالة الرفع والنصب والر،
وذلك لن الصدر الصلي للفعل الثلثي الرد ل يثن ول يمع ول يؤنث.
للعودة إل (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،نضغط على زر (عودة) ،أو على مفتاح
الغادرة ( )Escف لوحة الفاتيح.
وللعودة إل (لو حة الفعال الشت قة) ،ن ضغط ثان ية على زر (عودة) ،أو على مفتاح الغادرة
( )Escف لوحة الفاتيح.

 2-4-2المصدر الميمي:

إذا ضغط نا على زر (ال صدر الي مي) ف (لو حة ت صريف ال صادر) ،ف ستظهر (لو حة ت صريف
الصدر اليمي) .تتوي هذه اللوحة على أزرار أوزان الصدر اليمي للفعل الذي اخترناه من (لوحة
الفعال الشت قة) .وبال ضغط على أ حد هذه الزرار ،ن صل على ت صريف ال صدر ال صلي للوزن
الطلوب.
يبي الشكل الت (لوحة تصريف الصدر اليمي) للفعل (هلك يهلك) على وزن (مBفbعAل]ة):
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 2-4-3مصدر المرة:
إذا ضغطنا على زر (مصدر الرة) ف (لوحة تصريف الصادر) ،فستظهر (لوحة تصريف مصدر
الرة) .يبي الشكل الت (لوحة تصريف مصدر الرة) للفعل (ضرب يضرب) على وزن (ف]عDل]ة):

 2-4-4مصدر الهيئة:
إذا ضغط نا على زر (م صدر اليئة) ف (لو حة ت صريف ال صادر) ،ف ستظهر (لو حة ت صريف
م صدر اليئة) .يبي ال شكل ال ت (لو حة ت صريف م صدر اليئة) للف عل (م شى يBم شي) على وزن
(فGعDل]ة):
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 3الفعال الثلثية المزيدة وأسماؤها المشتقة ومصادرها

ـ لوحة الفعال المشتقة:
إذا أدخلنا أحد الذور الثلثية ف حقل إدخال الذر ،وضغطنا على مفتاح ( ،)Enterفستظهر
(لوحة الفعال الشتقة).
يبي الشكل الت (لوحة الفعال الشتقة) للجذر الثلثي (جوب):

تشتمل هذه اللوحة على أربعة بنود ،هي:
 1أوزان الفعال الثلثية الردة (ستة أوزان) ،وفيها الفعال الثلثية الردة الت وردت منها .فهذا الثال ورد فعل مرد واحد ،هو :جBابB BيجAوب.A
 2أوزان الفعال الثلثية الزيدة برف (ثلثة أوزان) ،والفعال ال ت وردت منها .ف هذا الثالورد ثلثة أفعال هي :أجابA BيجGيبB ،Aجو`بA BيجBوnب ،AجBاوBب BيAجاوGب.A
 3أوزان الفعال الثلثية الزيدة برفي (خسة أوزان) ،والفعال الت وردت منها .ف هذا الثالورد ثلثة أفعال هي :انDجاب BيBنDجاب ،AاجDتابB BيجDتاب ،AتBجاوBب BيBتBجاوBب.A
 4أوزان الفعال الثلثية الزيدة بثلثة أحرف (أربعة أوزان) .والفعال الت وردت منها .ف هذاالثال ورد فعل واحد هو :استجاب BيBسDتBجGيب.A
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ـ لوحة تصريف الفعال والسماء والمصادر:
إذا ضغطنا على أحد الفعال الثلثية الزيدة ف (لوحة الفعال الشتقة) ،فستظهر (لوحة تصريف
الفعال والساء والصادر).
تتضمن هذه اللوحة أربعة أزرار ،هي( :الفعال البنية للمعلوم) ،و(الفعال البنية للمجهول)،
و(الساء الشتقة) ،و(الصادر).
مثال :إذا ضغطنا على زر (أجBابA BيجGيب )Aف (لوحة الفعال الشتقة) ،فستظهر (لوحة تصريف
الفعال والساء والصادر) التية:

 3-1تصريف الفعال المبنية للمعلوم:
إذا ضغط نا على زر (الفعال البن ية للمعلوم) ف (لو حة ت صريف الفعال وال ساء وال صادر)،
فستظهر (لوحة تصريف الفعال البنية للمعلوم).
تتوي هذه اللو حة على سبعة أزرار ،هي :الا ضي ،والضارع الرفوع ،والضارع الن صوب،
والضارع الؤكد ،والمر ،والمر الؤكد .وبالضغط على أحد هذه الزرار ،نصل على تصريف
الفعل الثلثي الزيد ف الصيغة الطلوبة.
يبي الشكل الت تصريف الفعل (أجBابA BيجGيب )Aف صيغة الاضي:
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ف هذا الشكل ند جدول تصريف الفعل ف صيغة الاضي .يتضمن هذا الدول ج يع ضمائر
الرفع النفصلة ،وإل جانب كل’ منها الفعل الاضي السند إل هذا الضمي مضبوطا Hبالشكل التام.
للعودة إل (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،نضغط على زر (عودة) ،أو على مفتاح
الغادرة ( )Escف لوحة الفاتيح.
وللعودة إل (لو حة الفعال الشت قة) ،ن ضغط ثان ية على زر (عودة) ،أو على مفتاح الغادرة
( )Escف لوحة الفاتيح.
 3-2تصريف الفعال المبنية للمجهول:
إذا ضغطنا على زر (الفعال البنية للمجهول) ف (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر)،
فستظهر (لوحة تصريف الفعال البنية للمجهول).
تتوي هذه اللو حة على خ سة أزرار ،هي :الا ضي ،والضارع الرفوع ،والضارع الن صوب،
والضارع الؤكد .وبالضغط على أحد هذه الزرار ،نصل على تصريف الفعل الثلثي الزيد البن
للمجهول ف الصيغة الطلوبة.
يبي الشكل الت تصريف الفعل (ا DستBمال] يBسDتBمGيل\) ف صيغة الضارع الرفوع البن للمجهول:
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للعودة إل (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،نضغط على زر (عودة) ،أو على مفتاح
الغادرة ( )Escف لوحة الفاتيح.
وللعودة إل (لو حة الفعال الشت قة) ،ن ضغط ثان ية على زر (عودة) ،أو على مفتاح الغادرة
( )Escف لوحة الفاتيح.
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 3-3السماء المشتقة:
إذا ضغطنا على زر (الساء الشتقة) ف (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،فستظهر
(لوحة تصريف الساء الشتقة).
تتوي هذه اللوحة على أزرار الساء الشتقة من الفعال الثلثية الزيدة ،وهي( :اسم الفاعل)،
و(ا سم الفعول) ،و(ا سم الزمان والكان) .وبال ضغط على أ حد هذه الزرار ،ن صل على ت صريف
السم الشتق الطلوب.

 3-3-1اسم الفاعل

إذا ضغطنا على زر (اسم الفاعل) ف (لوحة تصريف الساء الشتقة) ،فستظهر (لوحة تصريف
اسم الفاعل).
يبي الشكل الت تصريف اسم الفاعل للفعل (أ Bحب` AيحGب:)o

يتكون جدول تصريف اسم الفاعل من عمودين ،وتسعة أسطر.
ف العمود الول ،ند ت صريف ا سم الفا عل ف حالة الذ كر ،و ف الثا ن ند ت صريفه ف حالة
الؤنث.
أما السطر التسعة ،فثلثة أثلث ،الول لتصريف اسم الفاعل ف حالة الرفع ،والثا ن ف حالة
النصب ،والثالث ف حالة الر .وخsصoص السطر الول ف كل’ منها لتصريف اسم الفاعل ف حالة
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الفرد ،والثان ف حالة الثن ،والثالث ف حالة المع.
يوجد ف أسفل الدول ثلثة أزرار ( :ف حالة النكرة) ( ،ف حالة الضافة) ( ،ف حالة العرفة).
وبالضغط على أحد هذه الزرار الثلثة ،نصل على تصريف اسم الفاعل ف الالة الطلوبة.
وهكذا نرى أن هذا الدول يتوي على جيع الصور الت يكن أن يرد فيها اسم الفاعل :مذكرا
أو مؤنثا ،Hمرفوعا Hأو من صوبا Hأو مرورا ،Hمفردا Hأو مث ن أو مموعا ،Hمعرoفا Hأو مضافا Hأو من̃كرا .وج يع
هذه الساء مضبوطة بالشكل التام.
وينطبق وصف جدول تصريف اسم الفاعل على جداول تصريف بقية الساء الشتقة.
للعودة إل (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،نضغط على زر (عودة) ،أو على مفتاح
الغادرة ( )Escف لوحة الفاتيح.
وللعودة إل (لو حة الفعال الشت قة) ،ن ضغط ثان ية على زر (عودة) ،أو على مفتاح الغادرة
( )Escف لوحة الفاتيح.

 3-3-2اسم المفعول

إذا ضغط نا على زر (ا سم الفعول) ف (لو حة ت صريف ال ساء الشت قة) ،ف ستظهر (لو حة
تصريف اسم الفعول).
يبي الشكل الت تصريف اسم الفعول للفعل (اسDتاء qيBسDتاء:)p
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 3-3-3أسماء الزمان والمكان
إذا ضغطنا على زر (اسم الزمان والكان) ف (لوحة تصريف الساء الشتقة) ،فستظهر (لوحة
تصريف أساء الزمان والكان).
يبي الشكل الت تصريف اسم الزمان والكان للفعل (انDصB BرفB BينDصBرGف:)A
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 3-4المصادر:
إذا ضغطنا على زر (الصادر) ف (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،فستظهر (لوحة
تصريف الصادر).
تتوي هذه اللوحة على أزرار أنواع الصادر للفعال الثلثية الزيدة ،وهي( :الصدر الصلي)،
و(مصدر الرة) ،و(الصدر اليمي) .وبالضغط على أحد هذه الزرار ،نصل على تصريف الصدر
الطلوب.

 3-4-1المصادر الصلية:

إذا ضغطنا على زر (الصدر الصلي) ف (لوحة تصريف الصادر) ،فستظهر (لوحة تصريف
الصادر الصلية).
يبي الشكل الت (لوحة تصريف الصادر الصلية) للفعل (أكB bرم Bيb Aك Gرم:)A

يوجد ف أسفل الدول ثلثة أزرار ( :ف حالة النكرة) ( ،ف حالة الضافة) ( ،ف حالة العرفة).
وبالضغط على أحد هذه الزرار الثلثة ،نصل على تصريف الصدر ف الالة الطلوبة.
للعودة إل (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،نضغط على زر (عودة) ،أو على مفتاح
الغادرة ( )Escف لو حة الفات يح .وللعودة إل (لو حة الفعال الشت قة) ،ن ضغط ثان ية على زر
(عودة) ،أو على مفتاح الغادرة ( )Escف لوحة الفاتيح.
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 3-4-2المصدر الميمي:
إذا ضغط نا على زر (ال صدر الي مي) ف (لو حة ت صريف ال صادر) ،ف ستظهر (لو حة ت صريف
الصدر اليمي) .يبي الشكل الت (لوحة تصريف الصدر اليمي) للفعل (أكB bرم Bيb Aك Gرم:)A

 3-4-3مصدر المرة:
إذا ضغطنا على زر (مصدر الرة) ف (لوحة تصريف الصادر) ،فستظهر (لوحة تصريف مصدر
الرة) .يبي الشكل الت (لوحة تصريف مصدر الرة) للفعل (أكB bرم Bيb Aك Gرم:)A
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 4الفعال الرباعية المجردة وأسماؤها المشتقة ومصادرها

ـ لوحة الفعال المشتقة:
إذا أدخلنا أحد الذور الرباعية ف حقل إدخال الذر ،وضغطنا على مفتاح ( ،)Enterفستظهر
(لوحة الفعال الشتقة).
يبي الشكل الت (لوحة الفعال الشتقة) للجذر الرباعي (ط م ء ن):

تشتمل هذه اللوحة على ثلثة بنود ،تتضمن:
 1وزن الفعال الرباعية الردة ،وفيه الفعل الرباعي الرد (إن وجد) .ف هذا الثال ورد الفعلالرباعي الرد :ط]مDأن] Aيط]مGDئن.A
 2وزن الفعال الرباعية الزيدة برف ،وفيه الفعل الرباعي الزيد (إن وجد) .ف هذا الثال وردالفعل الرباعي الزيدB :تط]مDأن] BيBتط]مDأن\.
 3وزنا الفعال الرباعية الزيدة برفي ،وفيهما الفعال الرباعية الزيدة الت وردت منها .ف هذاالثال ورد فعل واحد ،هو :اطbمBأنB tي bطمGBئن.o
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ـ لوحة تصريف الفعال والسماء والمصادر:
إذا ضغط نا على أحد الفعال الرباع ية الردة ف (لو حة الفعال الشت قة) ،ف ستظهر (لو حة
تصريف الفعال والساء والصادر).
تتضمن هذه اللوحة أربعة أزرار ،هي( :الفعال البنية للمعلوم) ،و(الفعال البنية للمجهول)،
و(الساء الشتقة) ،و(الصادر).
 4-1تصريف الفعال المبنية للمعلوم:
إذا ضغط نا على زر (الفعال البن ية للمعلوم) ف (لو حة ت صريف الفعال وال ساء وال صادر)،
فستظهر (لوحة تصريف الفعال البنية للمعلوم).
تتوي هذه اللو حة على سبعة أزرار ،هي :الا ضي ،والضارع الرفوع ،والضارع الن صوب،
والضارع الؤكد ،والمر ،والمر الؤكد .وبالضغط على أحد هذه الزرار ،نصل على تصريف
الفعل الرباعي الرد ف الصيغة الطلوبة.
يبي الشكل الت تصريف الفعل (ط]مDأن] Aيط]مGDئن )Aف صيغة الاضي:

ف هذا الشكل ند جدول تصريف الفعل ف صيغة الاضي .يتضمن هذا الدول ج يع ضمائر
الرفع النفصلة ،وإل جانب كل’ منها الفعل الاضي السند إل هذا الضمي مضبوطا Hبالشكل التام.
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للعودة إل (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،نضغط على زر (عودة) ،أو على مفتاح
الغادرة ( )Escف لوحة الفاتيح.
وللعودة إل (لو حة الفعال الشت قة) ،ن ضغط ثان ية على زر (عودة) ،أو على مفتاح الغادرة
( )Escف لوحة الفاتيح.
 4-2تصريف الفعال المبنية للمجهول:
إذا ضغطنا على زر (الفعال البنية للمجهول) ف (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر)،
فستظهر (لوحة تصريف الفعال البنية للمجهول).
تتوي هذه اللو حة على خ سة أزرار ،هي :الا ضي ،والضارع الرفوع ،والضارع الن صوب،
والضارع الؤكد .وبالضغط على أحد هذه الزرار ،نصل على تصريف الفعل الرباعي الرد البن
للمجهول ف الصيغة الطلوبة.
يبي الشكل الت تصريف الفعل (زBلbزBل] Aي BزلbزGل\) ف صيغة الضارع الرفوع البن للمجهول:

للعودة إل (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،نضغط على زر (عودة) ،أو على مفتاح
الغادرة ( )Escف لوحة الفاتيح.
وللعودة إل (لو حة الفعال الشت قة) ،ن ضغط ثان ية على زر (عودة) ،أو على مفتاح الغادرة
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( )Escف لوحة الفاتيح.
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 4-3السماء المشتقة:
إذا ضغطنا على زر (الساء الشتقة) ف (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،فستظهر
(لوحة تصريف الساء الشتقة).
تتوي هذه اللوحة على أزرار الساء الشتقة من الفعال الرباعية الردة ،وهي( :اسم الفاعل)،
و(ا سم الفعول) ،و(ا سم الزمان والكان) .وبال ضغط على أ حد هذه الزرار ،ن صل على ت صريف
السم الشتق الطلوب.

 4-3-1اسم الفاعل

إذا ضغطنا على زر (اسم الفاعل) ف (لوحة تصريف الساء الشتقة) ،فستظهر (لوحة تصريف
اسم الفاعل).
يبي الشكل الت تصريف اسم الفاعل للفعل (دD Bح BرجA BيدBحG Dرج:)A

يتكون جدول تصريف اسم الفاعل من عمودين ،وتسعة أسطر.
ف العمود الول ،ند تصريف اسم الفاعل ف حالة الذكر ،وف الثان ند تصريف اسم الفاعل
ف حالة الؤنث.
أما السطر التسعة ،فثلثة أثلث ،الول لتصريف اسم الفاعل ف حالة الرفع ،والثا ن ف حالة
النصب ،والثالث ف حالة الر .وخsصoص السطر الول ف كل’ منها لتصريف اسم الفاعل ف حالة
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الفرد ،والثان ف حالة الثن ،والثالث ف حالة المع.
يوجد ف أسفل الدول ثلثة أزرار ( :ف حالة النكرة) ( ،ف حالة الضافة) ( ،ف حالة العرفة).
وبالضغط على أحد هذه الزرار الثلثة ،نصل على تصريف اسم الفاعل ف الالة الطلوبة.
وينطبق وصف جدول تصريف اسم الفاعل على جداول تصريف بقية الساء الشتقة.
للعودة إل (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،نضغط على زر (عودة) ،أو على مفتاح
الغادرة ( )Escف لو حة الفات يح .وللعودة إل (لو حة الفعال الشت قة) ،ن ضغط ثان ية على زر
(عودة) ،أو على مفتاح الغادرة ( )Escف لوحة الفاتيح.
 4-3-2اسم المفعول

إذا ضغط نا على زر (ا سم الفعول) ف (لو حة ت صريف ال ساء الشت قة) ،ف ستظهر (لو حة
تصريف اسم الفعول) .يبي الشكل الت تصريف اسم الفعول للفعل (دD Bح BرجA BيدBحG Dرج:)A

 4-3-3أسماء الزمان والمكان
إذا ضغطنا على زر (اسم الزمان والكان) ف (لوحة تصريف الساء الشتقة) ،فستظهر (لوحة
تصريف أساء الزمان والكان).
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 4-4المصادر:
إذا ضغطنا على زر (الصادر) ف (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،فستظهر (لوحة
تصريف الصادر).
تتوي هذه اللوحة على أزرار أنواع الصادر للفعال الرباعية الردة ،وهي( :الصدر الصلي)،
و(مصدر الرة) ،و(الصدر اليمي) .وبالضغط على أحد هذه الزرار ،نصل على تصريف الصدر
الطلوب.

 4-4-1المصادر الصلية:

إذا ضغطنا على زر (الصدر الصلي) ف (لوحة تصريف الصادر) ،فستظهر (لوحة تصريف
الصادر الصلية).
يبي الشكل الت (لوحة تصريف الصادر الصلية) للفعل (وBسDوBسA BيوD BسوGس:)A

يوجد ف أسفل الدول ثلثة أزرار ( :ف حالة النكرة) ( ،ف حالة الضافة) ( ،ف حالة العرفة).
وبالضغط على أحد هذه الزرار الثلثة ،نصل على تصريف الصدر ف الالة الطلوبة.
للعودة إل (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،نضغط على زر (عودة) ،أو على مفتاح
الغادرة ( )Escف لو حة الفات يح .وللعودة إل (لو حة الفعال الشت قة) ،ن ضغط ثان ية على زر
(عودة) ،أو على مفتاح الغادرة ( )Escف لوحة الفاتيح.
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 4-4-2المصدر الميمي:
إذا ضغط نا على زر (ال صدر الي مي) ف (لو حة ت صريف ال صادر) ،ف ستظهر (لو حة ت صريف
الصدر اليمي).
يبي الشكل الت (لوحة تصريف الصدر اليمي) للفعل (وBسDوBسA BيوD BسوGس:)A

 4-4-3مصدر المرة:
إذا ضغطنا على زر (مصدر الرة) ف (لوحة تصريف الصادر) ،فستظهر (لوحة تصريف مصدر
الرة) .يبي الشكل الت (لوحة تصريف مصدر الرة) للفعل (وBسDوBسA BيوD BسوGس:)A
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 5الفعال الرباعية المزيدة وأسماؤها المشتقة ومصادرها

ـ لوحة الفعال المشتقة:
إذا أدخلنا أحد الذور الرباعية ف حقل إدخال الذر ،وضغطنا على مفتاح ( ،)Enterفستظهر
(لوحة الفعال الشتقة).
يبي الشكل الت (لوحة الفعال الشتقة) للجذر الرباعي (فرقع):

تشتمل هذه اللوحة على ثلثة بنود ،تتضمن:
 1وزن الفعال الرباعية الردة ،وفيه الفعل الرباعي الرد (إن وجد) .ف هذا الثال ورد الفعلالرباعي الرد :ف] Dرق]ع BيAف]رDقGع.A
 2وزن الفعال الرباعية الزيدة برف ،وفيه الفعل الرباعي الزيد (إن وجد) .ف هذا الثال وردالفعل الرباعي الزيد :تBف]رDق]عB BيتBف]رDق]ع.A
 3وزنا الفعال الرباعية الزيدة برفي ،وفيهما الفعال الرباعية الزيدة الت وردت منها .ف هذاالثال ورد فعل واحد ،هو :افB bرنDق]ع BيBفbرBنDقGع.A
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ـ لوحة تصريف الفعال والسماء والمصادر:
إذا ضغط نا على أحد الفعال الرباع ية الزيدة ف (لو حة الفعال الشت قة) ،ف ستظهر (لو حة
تصريف الفعال والساء والصادر).
تتضمن هذه اللوحة أربعة أزرار ،هي( :الفعال البنية للمعلوم) ،و(الفعال البنية للمجهول)،
و(الساء الشتقة) ،و(الصادر).
 5-1تصريف الفعال المبنية للمعلوم:
إذا ضغط نا على زر (الفعال البن ية للمعلوم) ف (لو حة ت صريف الفعال وال ساء وال صادر)،
فستظهر (لوحة تصريف الفعال البنية للمعلوم).
تتوي هذه اللو حة على سبعة أزرار ،هي :الا ضي ،والضارع الرفوع ،والضارع الن صوب،
والضارع الؤكد ،والمر ،والمر الؤكد .وبالضغط على أحد هذه الزرار ،نصل على تصريف
الفعل الرباعي الزيد ف الصيغة الطلوبة.
يبي الشكل الت تصريف الفعل (تBف]رDق]عB BيتBف]رDق]ع )Aف صيغة الاضي:

ف هذا الشكل ند جدول تصريف الفعل ف صيغة الاضي .يتضمن هذا الدول ج يع ضمائر
الرفع النفصلة ،وإل جانب كل’ منها الفعل الاضي السند إل هذا الضمي مضبوطا Hبالشكل التام.
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للعودة إل (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،نضغط على زر (عودة) ،أو على مفتاح
الغادرة ( )Escف لو حة الفات يح .وللعودة إل (لو حة الفعال الشت قة) ،ن ضغط ثان ية على زر
(عودة) ،أو على مفتاح الغادرة ( )Escف لوحة الفاتيح.
 5-2تصريف الفعال المبنية للمجهول:
إذا ضغطنا على زر (الفعال البنية للمجهول) ف (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر)،
فستظهر (لوحة تصريف الفعال البنية للمجهول).
تتوي هذه اللو حة على خ سة أزرار ،هي :الا ضي ،والضارع الرفوع ،والضارع الن صوب،
والضارع الؤكد .وبالضغط على أحد هذه الزرار ،نصل على تصريف الفعل الرباعي الزيد البن
للمجهول ف الصيغة الطلوبة.
يبي الشكل الت تصريف الفعل (افB bرنDق]ع BيBفbرBنDقGع )Aف صيغة الاضي البن للمجهول:

نل حظ ف هذا الدول أن هذا الف عل م سند إل ضم ي الغائب الفرد والغائ بة الفردة فح سب،
والسبب هو أن هذا الفعل لزم.
للعودة إل (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،نضغط على زر (عودة) ،أو على مفتاح
الغادرة ( )Escف لو حة الفات يح .وللعودة إل (لو حة الفعال الشت قة) ،ن ضغط ثان ية على زر
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(عودة) ،أو على مفتاح الغادرة ( )Escف لوحة الفاتيح.
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 5-3السماء المشتقة:
إذا ضغطنا على زر (الساء الشتقة) ف (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،فستظهر
(لوحة تصريف الساء الشتقة).
تتوي هذه اللوحة على أزرار الساء الشتقة من الفعال الرباعية الردة ،وهي( :اسم الفاعل)،
و(ا سم الفعول) ،و(ا سم الزمان والكان) .وبال ضغط على أ حد هذه الزرار ،ن صل على ت صريف
السم الشتق الطلوب.

 5-3-1اسم الفاعل

إذا ضغطنا على زر (اسم الفاعل) ف (لوحة تصريف الساء الشتقة) ،فستظهر (لوحة تصريف
اسم الفاعل).
يبي الشكل الت تصريف اسم الفاعل للفعل (افB bرنDق]ع BيBفbرBنDقGع:)A

يتكون جدول تصريف اسم الفاعل من عمودين ،وتسعة أسطر.
ف العمود الول ،ند تصريف اسم الفاعل ف حالة الذكر ،وف الثان ند تصريف اسم الفاعل
ف حالة الؤنث.
أما السطر التسعة ،فثلثة أثلث ،الول لتصريف اسم الفاعل ف حالة الرفع ،والثا ن ف حالة
النصب ،والثالث ف حالة الر .وخsصoص السطر الول ف كل’ منها لتصريف اسم الفاعل ف حالة
45

الفرد ،والثان ف حالة الثن ،والثالث ف حالة المع.
يوجد ف أسفل الدول ثلثة أزرار ( :ف حالة النكرة) ( ،ف حالة الضافة) ( ،ف حالة العرفة).
وبالضغط على أحد هذه الزرار الثلثة ،نصل على تصريف اسم الفاعل ف الالة الطلوبة.
وينطبق وصف جدول تصريف اسم الفاعل على جداول تصريف بقية الساء الشتقة.
للعودة إل (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،نضغط على زر (عودة) ،أو على مفتاح
الغادرة ( )Escف لو حة الفات يح .وللعودة إل (لو حة الفعال الشت قة) ،ن ضغط ثان ية على زر
(عودة) ،أو على مفتاح الغادرة ( )Escف لوحة الفاتيح.
 5-3-2اسم المفعول

إذا ضغط نا على زر (ا سم الفعول) ف (لو حة ت صريف ال ساء الشت قة) ،ف ستظهر (لو حة
تصريف اسم الفعول) .يبي الشكل الت تصريف اسم الفعول للفعل (Bتط]مDأن] BيBتط]مDأن\):

 5-3-3أسماء الزمان والمكان
إذا ضغطنا على زر (اسم الزمان والكان) ف (لوحة تصريف الساء الشتقة) ،فستظهر (لوحة
تصريف أساء الزمان والكان).
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 5-4المصادر:
إذا ضغطنا على زر (الصادر) ف (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،فستظهر (لوحة
تصريف الصادر).
تتوي هذه اللوحة على أزرار أنواع الصادر للفعال الرباعية الزيدة ،وهي( :الصدر الصلي)،
و(مصدر الرة) ،و(الصدر اليمي) .وبالضغط على أحد هذه الزرار ،نصل على تصريف الصدر
الطلوب.

 5-4-1المصادر الصلية:

إذا ضغطنا على زر (الصدر الصلي) ف (لوحة تصريف الصادر) ،فستظهر (لوحة تصريف
الصادر الصلية) .يبي الشكل الت (لوحة تصريف الصادر الصلية) للفعل (تBق]لbسBى يBBتق]لbسBى):

يوجد ف أسفل الدول ثلثة أزرار ( :ف حالة النكرة) ( ،ف حالة الضافة) ( ،ف حالة العرفة).
وبالضغط على أحد هذه الزرار الثلثة ،نصل على تصريف الصدر ف الالة الطلوبة.
للعودة إل (لوحة تصريف الفعال والساء والصادر) ،نضغط على زر (عودة) ،أو على مفتاح
الغادرة ( )Escف لو حة الفات يح .وللعودة إل (لو حة الفعال الشت قة) ،ن ضغط ثان ية على زر
(عودة) ،أو على مفتاح الغادرة ( )Escف لوحة الفاتيح.
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 5-4-2المصدر الميمي:
إذا ضغط نا على زر (ال صدر الي مي) ف (لو حة ت صريف ال صادر) ،ف ستظهر (لو حة ت صريف
الصدر اليمي) .يبي الشكل الت (لوحة تصريف الصدر اليمي) للفعل (تBق]لbسBى يBBتق]لbسBى):

 5-4-3مصدر المرة:
إذا ضغطنا على زر (مصدر الرة) ف (لوحة تصريف الصادر) ،فستظهر (لوحة تصريف مصدر
الرة) .يبي الشكل الت (لوحة تصريف مصدر الرة) للفعل (تBق]لbسBى يBBتق]لbسBى):
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 6أهم مزايا نظام الشتقاق والتصريف

ـ أهم المزايا اللغوية
 استيعابه جيع الفعال الثلثية والرباعية ف اللغة العربية.(أكثر من  24,000فعل ثلثي ورباعي)
 استيعابه جيع الصادر السماعية للفعال الثلثية.(قرابة  14,400مصدر)
 قدرته على توليد جيع الساء الشتقة ،والصادر القياسية.(أكثر من  80,000اسم مشتق ومصدر)
 استغراقه جيع قواعد النحو والصرف التعلقة باشتقاق وتصريف الفعال والساء والصادر،وكذلك قواعد التصريف الشترك (العلل ،والبدال ،والدغام).
 استغراقه جيع قواعد رسم المزة ،سواء أكانت ف الفعال أم ف الساء. ضبطه التام للكلمات بالشكل (بالركات).ـ أهم المزايا الفنية
 مفتوح الصدر Open Source Program إمكان عمله ف بيئة Windows :و  MacOSو  Linuxو .Solarix إمكان استعماله ضمن نظم معالة أخرى. استقلل قواعد معطياته عن برامه. إمكان تديث قواعد معطياته (إضافة وحذفا Hوتعديل.)H -سهولة العمل به بفضل اللوحات وقوائم اليارات.
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