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   إدخال الجذر1
  :اجلذر اآلتيةعند تشغيل برنامج نظام االشتقاق والتصريف، مث تظهر لوحة إدخال 

  

  
  

الثالثي أو (فإذا أدخلنا اجلذر .  رباعيأو إدخال جذر ثالثي يف هذه اللوحة يطلب الربنامج
  .من اجلذر املُدخل) لوحة األفعال املشتقة(املطلوب، فستظهر ) الرباعي

األول أن يكون اجلذر ثالثياً أو رباعياً؛ أي جيب أن : جيب أن يتحقق يف اجلذر املُدخل شرطان
أن تنتمي أحرف هذا اجلذر إىل جمموعة حروف : يكون عدد احلروف املُدخلة ثالثة أو أربعة، والثاين

  ]. حرفا28ًبدءاً من حرف اهلمزة وانتهاء حبرف الياء، وعددها [املعجم 
  على أربعةزاد، أو ...]قل، شد، دم: حنو [ل عن ثالثةدخاملُاجلذر حرف أإذا نقص عدد  فـ

  : اآلتيةرسالة الظهر فست، ...]لسفرجل، خزعب: حنو[
  أربعة أو ثالثةكون يجيب أن  اجلذر حرفأعدد 

  :اآلتية الرسالة الربنامج، أعطى ]ل م[إذا أدخلنا اجلذر : مثال  
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  :اآلتيةرسالة ال الربنامج أعطى عجم، املحروف ال ينتمي إىلإذا تضمن اجلذر املُدخل رمزاً  وـ

   خطأ يف أحد أحرف اجلذر
 ،)2مر: (، أو أحد األرقام؛ حنو    )مآل: (، أو األلف املمدودة؛ حنو    )سنة: (التاء املربوطة؛ حنو  وذلك ك 

  !).قف: (؛ حنوعالمات الترقيم إحدى وأ
، أو )نصر: (كالفتحة؛ حنو، )احلركات(إحدى عالمات الشكل إذا تضمن اجلذر املُدخل  وـ

... )هدى: (، أو التنوين؛ حنو)مد: (؛ حنو، أو الشدة)فتح: (، أو السكون؛ حنو)وضؤ: (الضمة؛ حنو
  :اآلتيةرسالة الأعطى الربنامج 

  ليست من حروف املعجم) احلركات(عالمات الشكل 
  :اآلتيةرسالة ال أعطى الربنامج ،)ننص: (ال ينتمي إىل قاعدة املعطيات؛ حنوإذا كان اجلذر  وـ

  هذا اجلذر مل يرد يف قاعدة املعطيات
  

  :رتسهيالت إدخال الجذ

، فإن )ء: أي على السطر( إذا كانت صورة اهلمزة املُدخلة تغاير صورا يف قاعدة املعطيات -1
، )سأل: (إذا كان اجلذر املُدخل: مثال ذلك. الربنامج حيوهلا تلقائياً إىل صورا يف قاعدة املعطيات

، )وطء(صبح ، ي)وطئ: (، وإذا كان)ضءل(، يصبح )ضؤل: (، وإذا كان)سءل(يصبح تلقائياً 
  ...وهكذا
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  :اآلتيةرسالة ال الربنامج أعطى ،)اجر: (؛ حنو)ا( إذا بدأ اجلذر املُدخل حبرف األلف -2
  ال ميكن أن يبدأ اجلذر حبرف األلف

، فإن الربنامج يفترض أن )ا(ثالثياً، وكان احلرف الثاين هو األلف  اجلذر املُدخل كان إذا -3
  : ء، مث يبحث عن انتماء اجلذر يف قاعدة املعطياتهذه األلف منقلبة عن واو أو يا

  .هذه األلف إىل أصلها الواوي ردت، )جاع: حنو( فقط  أصل واويللجذر كان فإذاـ 
  .هذه األلف إىل أصلها اليائي ردت، )بات: حنو( فقط  أصل يائيللجذر كان ذاوإـ 
  :يناجلذر هذين أحديائي، طلب الربنامج إدخال ن واوي و أصالللجذر كان ذاوإـ 

  : الرسالة التاليةفستظهر، ]قال[: كان اجلذر املُدخلإذا : مثال  

  
  :الرسالة اآلتية الربنامج أعطى، )عاع: حنو (يائي واوي وال  أصلله مل يكن ذاوإـ 

  هذا اجلذر مل يرد يف قاعدة املعطيات
، فإن الربنامج يفترض أن )ا(ثالثياً، وكان احلرف الثالث هو األلف  اجلذر املُدخل كان إذا -4

  : هذه األلف منقلبة عن واو أو ياء، مث يبحث عن انتماء اجلذر يف قاعدة املعطيات
  .هذه األلف إىل أصلها الواوي ردت، )غزا: حنو( فقط  أصل واويللجذر كان ذافإـ 
  .هذه األلف إىل أصلها اليائي ردت، )بكا: حنو( فقط  أصل يائيللجذر كان ذاوإـ 
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أحد هذين ، طلب الربنامج إدخال )منا: حنو (يائين واوي و أصالللجذر كان ذاإو ـ
  ).مني(أو ) منو(ين اجلذر

  :الرسالة اآلتية الربنامج أعطى، )هعا: حنو (يائي واوي وال  أصلله مل يكن ذاوإـ 
  هذا اجلذر مل يرد يف قاعدة املعطيات

، فإن الربنامج يفترض أن )ى(الث هو األلف ثالثياً، وكان احلرف الث اجلذر املُدخل كان إذا -5
  : هذه األلف منقلبة عن واو أو ياء، مث يبحث عن انتماء اجلذر يف قاعدة املعطيات

  .هذه األلف إىل أصلها الواوي ردت، )عفى: حنو( فقط  أصل واويللجذر كان ذافإـ 
  .لها اليائيهذه األلف إىل أص ردت، )رمى: حنو( فقط  أصل يائيللجذر كان ذاوإـ 
أحد هذين ، طلب الربنامج إدخال )نعى: حنو (يائين واوي و أصالللجذر كان ذاوإـ 

  ).نعي(أو ) نعو(ين اجلذر
  :الرسالة اآلتية الربنامج أعطى، )مخى: حنو (يائي واوي وال  أصلله مل يكن ذاوإـ 

  هذا اجلذر مل يرد يف قاعدة املعطيات
، فإن الربنامج )ى(أو ) ا( وكان احلرف الرابع هو األلف رباعياً، اجلذر املُدخل كان إذا -6

  : يفترض أن هذه األلف منقلبة عن ياء، مث يبحث عن انتماء اجلذر يف قاعدة املعطيات
  .هذه األلف إىل أصلها اليائي ردت، )قلسى: حنو ( أصل يائيللجذر كان ذاوإـ 
  :الرسالة اآلتية  الربنامجأعطى، )جفجى: حنو (يائي  أصلله مل يكن ذاوإـ 

  هذا اجلذر مل يرد يف قاعدة املعطيات
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   األفعال الثالثية المجردة وأسماؤها المشتقة ومصادرها2

  :لوحة األفعال المشتقة -

 رظه، فست)Enter(وضغطنا على مفتاح  إدخال اجلذر، حقلإذا أدخلنا أحد اجلذور الثالثية يف 
  . )األفعال املشتقةلوحة (

  ):ض( للجذر الثالثي )األفعال املشتقةلوحة  (يبني الشكل اآليت

  
  :تشتمل هذه اللوحة على أربعة بنود، هي

يف . ، وفيها األفعال الثالثية اردة اليت وردت منها)ستة أوزان(ة اردة الثالثيأوزان األفعال  -1
  .نهض ينهض: هذا املثال ورد فعل جمرد واحد، هو

يف هذا املثال . ، واألفعال اليت وردت منها)ثالثة أوزان(ة املزيدة حبرف أوزان األفعال الثالثي -2
  .أنهض ينهِض، ناهض يناهض: ورد فعالن مها

يف هذا املثال . ، واألفعال اليت وردت منها)مخسة أوزان(أوزان األفعال الثالثية املزيدة حبرفني  -3
  .اهض يتناهضانتهض ينتهِض، وتن: ورد فعالن مها

يف هذا . واألفعال اليت وردت منها). أربعة أوزان(أوزان األفعال الثالثية املزيدة بثالثة أحرف  -4
  .استنهض يستنهِض: املثال ورد فعل واحد هو
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  :لوحة تصريف األفعال واألسماء والمصادر ـ

لوحة تصريف (، فستظهر )األفعال املشتقةلوحة (إذا ضغطنا على أحد األفعال الثالثية اردة يف 
   ). األفعال واألمساء واملصادر

، )األفعال املبنية للمجهول(و، )األفعال املبنية للمعلوم: (تتضمن هذه اللوحة أربعة أزرار، هي
  . )املصادر(و، )األمساء املشتقة(و

لوحة تصريف ( فستظهر ،)األفعال املشتقةلوحة (يف ) نهض ينهض(ضغطنا على زر إذا : مثال
  : اآلتية)األفعال واألمساء واملصادر

  
  :للمعلوم تصريف األفعال المبنية 2-1

، )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(يف ) األفعال املبنية للمعلوم(إذا ضغطنا على زر 
  ). لوحة تصريف األفعال املبنية للمعلوم(فستظهر 

املاضي، واملضارع املرفوع، واملضارع املنصوب، :  هيحتتوي هذه اللوحة على سبعة أزرار،
وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف . واملضارع املؤكد، واألمر، واألمر املؤكد

  .الفعل الثالثي ارد يف الصيغة املطلوبة
  :يف صيغة املاضي) نهض ينهض(يبني الشكل اآليت تصريف الفعل 
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يتضمن هذا اجلدول مجيع ضمائر . د جدول تصريف الفعل يف صيغة املاضييف هذا الشكل جن

الرفع املنفصلة، وإىل جانب كلٍّ منها الفعل املاضي املسند إىل هذا الضمري مضبوطاً بالشكل التام.  
، أو على مفتاح )عودة(زر ، نضغط على )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(للعودة إىل 

  .يف لوحة املفاتيح )Esc(املغادرة 
، أو على مفتاح املغادرة      )عودة(زر على ثانية نضغط ، ) املشتقةلوحة األفعال( وللعودة إىل 

)Esc(يف لوحة املفاتيح .  

  : تصريف األفعال المبنية للمجهول2-2

، )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(يف ) األفعال املبنية للمجهول(إذا ضغطنا على زر 
  ). لوحة تصريف األفعال املبنية للمجهول(ظهر فست

املاضي، واملضارع املرفوع، واملضارع املنصوب، : حتتوي هذه اللوحة على مخسة أزرار، هي
وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف الفعل الثالثي ارد املبين . واملضارع املؤكد

  .للمجهول يف الصيغة املطلوبة
  :يف صيغة املضارع املرفوع املبين للمجهول) رزق يرزق( تصريف الفعل يبني الشكل اآليت
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، أو على مفتاح )عودة(زر ، نضغط على )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(للعودة إىل 
  . يف لوحة املفاتيح)Esc(املغادرة 

 أو على مفتاح املغادرة      ،)عودة(زر على ثانية نضغط ، ) املشتقةلوحة األفعال( وللعودة إىل 
)Esc(يف لوحة املفاتيح .  
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  : األسماء المشتقة2-3

 ، فستظهر)لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(يف ) األمساء املشتقة(زر إذا ضغطنا على 
  .)لوحة تصريف األمساء املشتقة(

، )اسم الفاعل: (ردة، وهي من األفعال الثالثية ااألمساء املشتقةحتتوي هذه اللوحة على أزرار 
اسم (، و)اسم الزمان واملكان(، و)اسم اآللة(، و)مبالغة اسم الفاعل(، و)اسم املفعول(و

وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف االسم املشتق . )الصفة املشبهة(، و)التفضيل
  . املطلوب

   اسم الفاعل2-3-1

لوحة تصريف ( فستظهر ،)تصريف األمساء املشتقةلوحة (يف ) اسم الفاعل(إذا ضغطنا على زر 
  . )اسم الفاعل

  ):قَالَ يقُولُ( للفعل اسم الفاعليبني الشكل اآليت تصريف 
  

  
  

  . يتكون جدول تصريف اسم الفاعل من عمودين، وتسعة أسطر
جند تصريفه يف حالة الثاين يف  ويف العمود األول، جند تصريف اسم الفاعل يف حالة املذكر،

  .ؤنثملا
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حالة يف  والثاينحالة الرفع، تصريف اسم الفاعل يف لالتسعة، فثالثة أثالث، األول األسطر أما 
لتصريف اسم الفاعل يف حالة  وخصص السطر األول يف كلٍّ منها .حالة اجلريف  والثالثالنصب، 

  .جلمعيف حالة املثىن، والثالث يف حالة املفرد، والثاين ا
). يف حالة املعرفة(، )يف حالة اإلضافة(، )يف حالة النكرة: ( ثالثة أزراريوجد يف أسفل اجلدول

   .وبالضغط على أحد هذه األزرار الثالثة، حنصل على تصريف اسم الفاعل يف احلالة املطلوبة
 مذكراً :يرد فيها اسم الفاعلميكن أن على مجيع الصور اليت حيتوي هذا اجلدول وهكذا نرى أن 

ومجيع . ، معرفاً أو مضافاً أو منكّراًاً أو منصوباً أو جمروراً، مفرداً أو مثىن أو جمموعاًأو مؤنثاً، مرفوع
  .هذه األمساء مضبوطة بالشكل التام

  .وينطبق وصف جدول تصريف اسم الفاعل على جداول تصريف بقية األمساء املشتقة
، أو على مفتاح )عودة(زر ، نضغط على )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(للعودة إىل 

، )عودة(زر على ثانية نضغط ، ) املشتقةلوحة األفعال(وللعودة إىل  . يف لوحة املفاتيح)Esc(املغادرة 
    . يف لوحة املفاتيح)Esc(أو على مفتاح املغادرة 

   اسم المفعول2-3-2

ة تصريف  لوح( فستظهر   ،)لوحة تصريف األمساء املشتقة   (يف  ) اسم املفعول (إذا ضغطنا على زر     
  ):سأل يسأل( للفعل اسم املفعوليبني الشكل اآليت تصريف . )اسم املفعول
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   مبالغة اسم الفاعل2-3-3

لوحة ( فستظهر ،)لوحة تصريف األمساء املشتقة(يف ) اسم الفاعل مبالغة(إذا ضغطنا على زر 
  .)تصريف مبالغة اسم الفاعل

لوحة (غة اسم الفاعل للفعل الذي اخترناه من حتتوي هذه اللوحة عدداً من األزرار ألوزان مبال
وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف مبالغة اسم الفاعل للوزن ). األفعال املشتقة

  .املطلوب
  ):فَعال(على وزن ) سمع يسمع( للفعل مبالغة اسم الفاعليبني الشكل اآليت تصريف 

  

  
  

ونستطيع بالضغط . وفَعيل، فَعال: ملبالغة اسم الفاعل، مهانالحظ يف هذا املثال وجود أربعة زرين 
  .على أي منها احلصول على تصريف مبالغة اسم الفاعل املطلوب
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   أسماء اآللة2-3-4

لوحة تصريف ( فستظهر ،)لوحة تصريف األمساء املشتقة(يف ) اسم اآللة(إذا ضغطنا على زر 
  .)اسم اآللة

لوحة األفعال (ألزرار ألوزان أمساء اآللة للفعل الذي اخترناه من حتتوي هذه اللوحة عدداً من ا
  .وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف اسم اآللة للوزن املطلوب). املشتقة

  ):مفْعل(على وزن ) حسب يحسب( للفعل اسم اآللةيبني الشكل اآليت تصريف 
  

  
  

، وفَعالَة، ومفْعال، ومفْعلَة، مفْعل: ألوزان اسم اآللة هينالحظ يف هذا املثال وجود ستة أزرار 
  .وفاعلَة، وفاعول
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   أسماء الزمان والمكان2-3-5

لوحة ( فستظهر ،)لوحة تصريف األمساء املشتقة(يف ) اسم الزمان واملكان(إذا ضغطنا على زر 
  .)تصريف أمساء الزمان واملكان

لوحة (ار ألوزان أمساء الزمان واملكان للفعل الذي اخترناه من حتتوي هذه اللوحة عدداً من األزر
وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف اسم الزمان واملكان للوزن ). األفعال املشتقة

  .املطلوب
  ):مفْعل(على وزن ) قتل يقتل( للفعل اسم الزمان واملكانيبني الشكل اآليت تصريف 

  

  
  

  .ومفْعلَة، مفْعل: ال وجود زرين لوزين اسم الزمان واملكان، ومهانالحظ يف هذا املث
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   اسم التفضيل2-3-6

لوحة ( فستظهر ،)لوحة تصريف األمساء املشتقة(يف ) اسم التفضيل(إذا ضغطنا على زر 
  .)تصريف اسم التفضيل

  ):عظُم يعظُم( للفعل اسم التفضيليبني الشكل اآليت تصريف 
  

  
  

: وجود أربعة أزرار حلاالت اسم التفضيل، وهي) لوحة تصريف اسم التفضيل(سفل نالحظ يف أ
وبالضغط على أحد هذه . )غري املضاف(، )املضاف إىل نكرة(، )املعرف بأل(، )املضاف إىل معرفة(

  .األزرار، حنصل على تصريف اسم التفضيل للحالة املطلوبة
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   الصفات المشبهة2-3-7

لوحة ( فستظهر ،)لوحة تصريف األمساء املشتقة(يف ) صفة املشبهةال(إذا ضغطنا على زر 
  .)تصريف الصفات املشبهة

لوحة (حتتوي هذه اللوحة عدداً من األزرار ألوزان الصفات املشبهة للفعل الذي اخترناه من 
وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف الصفة املشبهة للوزن ). األفعال املشتقة

  .املطلوب
  ):فَعل(على وزن ) جرِب يجرب( للفعل الصفة املشبهةيبني الشكل اآليت تصريف 

  

  
  

مؤنثه  (وفَعالن، وأفْعل، فَعل: يف هذا املثال جند أربعة أزرار ألوزان الصفات املشبهة، وهي
لصفة املشبهة وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف ا). فَعلَىمؤنثه  (وفَعالن، )فَعالنة

  .للوزن املطلوب
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  :المصادر 2-4

لوحة (، فستظهر )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(يف ) املصادر(زر إذا ضغطنا على 
  .)تصريف املصادر

، )املصدر األصلي: (حتتوي هذه اللوحة على أزرار أنواع املصادر لألفعال الثالثية اردة، وهي
وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على . )مصدر اهليئة(، و)املرةمصدر (، و)املصدر امليمي(و

  . تصريف املصدر املطلوب

  : المصادر األصلية2-4-1

لوحة تصريف ( فستظهر ،)لوحة تصريف املصادر(يف ) املصدر األصلي(إذا ضغطنا على زر 
ل الذي اخترناه من حتتوي هذه اللوحة على أزرار أوزان املصادر األصلية للفع. )املصادر األصلية

وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف املصدر األصلي  ). لوحة األفعال املشتقة(
  .للوزن املطلوب

  ):مفْعل(على وزن ) سار يسري(للفعل ) لوحة تصريف املصادر األصلية(يبني الشكل اآليت 

  
فَعل، وفَعلَة، وفَعلُولَة، : ، هي)سريسار ي(يف هذا املثال جند مثانية أزرار ألوزان مصادر الفعل 

وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف . وتفْعال، وفعلَة، ومفْعل، ومفْعل، ومفْعلَة
  .املصدر األصلي للوزن املطلوب
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). يف حالة املعرفة(، )يف حالة اإلضافة(، )يف حالة النكرة: (ويوجد يف أسفل اجلدول ثالثة أزرار
   .وبالضغط على أحد هذه األزرار الثالثة، حنصل على تصريف املصدر يف احلالة املطلوبة

حالة الرفع والنصب واجلر، كل من  يف  للمصدرنالحظ أن هذا اجلدول حيتوي على لفظ واحد
  .ؤنثيمع وال جيثىن وال ي ال  اردالثالثياألصلي للفعل صدر املوذلك ألن 

، أو على مفتاح )عودة(زر ، نضغط على )فعال واألمساء واملصادرلوحة تصريف األ(للعودة إىل 
  . يف لوحة املفاتيح)Esc(املغادرة 

، أو على مفتاح املغادرة      )عودة(زر على ثانية نضغط ، ) املشتقةلوحة األفعال( وللعودة إىل 
)Esc(يف لوحة املفاتيح .    

  : المصدر الميمي2-4-2

لوحة تصريف ( فستظهر ،)لوحة تصريف املصادر(يف ) يمياملصدر امل(إذا ضغطنا على زر 
لوحة (حتتوي هذه اللوحة على أزرار أوزان املصدر امليمي للفعل الذي اخترناه من . )املصدر امليمي
وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف املصدر األصلي  للوزن ). األفعال املشتقة

  .املطلوب
  ):مفْعلَة(على وزن ) هلك يهلك(للفعل ) لوحة تصريف املصدر امليمي(يبني الشكل اآليت 

  



  21

  : مصدر المرة2-4-3

لوحة تصريف مصدر ( فستظهر ،)لوحة تصريف املصادر(يف ) مصدر املرة(إذا ضغطنا على زر 
  ):فَعلَة(على وزن ) ضرب يضرب(للفعل ) لوحة تصريف مصدر املرة(يبني الشكل اآليت . )املرة

  
  

  : مصدر الهيئة2-4-4

لوحة تصريف مصدر ( فستظهر ،)لوحة تصريف املصادر(يف ) مصدر اهليئة(إذا ضغطنا على زر 
  ):فعلَة(على وزن ) مشى يمشي(للفعل ) لوحة تصريف مصدر اهليئة(يبني الشكل اآليت . )اهليئة
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   األفعال الثالثية المزيدة وأسماؤها المشتقة ومصادرها3

  :مشتقةلوحة األفعال ال ـ

 رظه، فست)Enter(وضغطنا على مفتاح  إدخال اجلذر، حقلإذا أدخلنا أحد اجلذور الثالثية يف 
  . )األفعال املشتقةلوحة (

  ):جوب( للجذر الثالثي )األفعال املشتقةلوحة (يبني الشكل اآليت 

  
  :تشتمل هذه اللوحة على أربعة بنود، هي

يف . ، وفيها األفعال الثالثية اردة اليت وردت منها)وزانستة أ(ة اردة الثالثيأوزان األفعال  -1
  .جاب يجوب: هذا املثال ورد فعل جمرد واحد، هو

يف هذا املثال . ، واألفعال اليت وردت منها)ثالثة أوزان(أوزان األفعال الثالثية املزيدة حبرف  -2
  .وب يجاوِبأجاب يجِيب، جوب يجوب، جا: ورد ثالثة أفعال هي

يف هذا املثال . ، واألفعال اليت وردت منها)مخسة أوزان(أوزان األفعال الثالثية املزيدة حبرفني  -3
  .انجاب ينجاب، اجتاب يجتاب، تجاوب يتجاوب: ورد ثالثة أفعال هي

يف هذا . اليت وردت منهاواألفعال ). أربعة أوزان(أوزان األفعال الثالثية املزيدة بثالثة أحرف  -4
  .استجاب يستجِيب: املثال ورد فعل واحد هو
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  :لوحة تصريف األفعال واألسماء والمصادر ـ

لوحة تصريف (، فستظهر )األفعال املشتقةلوحة (إذا ضغطنا على أحد األفعال الثالثية املزيدة يف 
   ). األفعال واألمساء واملصادر

، )األفعال املبنية للمجهول(و، )األفعال املبنية للمعلوم: (، هيتتضمن هذه اللوحة أربعة أزرار
  . )املصادر(و، )األمساء املشتقة(و

لوحة تصريف (، فستظهر )األفعال املشتقةلوحة (يف ) أجاب يجِيب(ضغطنا على زر إذا : مثال
  : اآلتية)األفعال واألمساء واملصادر

  
  :للمعلوم تصريف األفعال المبنية 3-1

، )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(يف ) األفعال املبنية للمعلوم(ضغطنا على زر إذا 
  ). لوحة تصريف األفعال املبنية للمعلوم(فستظهر 

املاضي، واملضارع املرفوع، واملضارع املنصوب، : حتتوي هذه اللوحة على سبعة أزرار، هي
 على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف وبالضغط. واملضارع املؤكد، واألمر، واألمر املؤكد

  .الفعل الثالثي املزيد يف الصيغة املطلوبة
  :يف صيغة املاضي) أجاب يجِيب(يبني الشكل اآليت تصريف الفعل 
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يتضمن هذا اجلدول مجيع ضمائر . يف هذا الشكل جند جدول تصريف الفعل يف صيغة املاضي

  .ا الفعل املاضي املسند إىل هذا الضمري مضبوطاً بالشكل التامالرفع املنفصلة، وإىل جانب كلٍّ منه
، أو على مفتاح )عودة(زر ، نضغط على )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(للعودة إىل 

  . يف لوحة املفاتيح)Esc(املغادرة 
غادرة      ، أو على مفتاح امل)عودة(زر على ثانية نضغط ، ) املشتقةلوحة األفعال( وللعودة إىل 

)Esc(يف لوحة املفاتيح .  
  

  : تصريف األفعال المبنية للمجهول3-2

، )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(يف ) األفعال املبنية للمجهول(إذا ضغطنا على زر 
  ). لوحة تصريف األفعال املبنية للمجهول(فستظهر 

 املرفوع، واملضارع املنصوب، املاضي، واملضارع: حتتوي هذه اللوحة على مخسة أزرار، هي
وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف الفعل الثالثي املزيد املبين . واملضارع املؤكد

  .للمجهول يف الصيغة املطلوبة
  :يف صيغة املضارع املرفوع املبين للمجهول) استمالَ يستميلُ(يبني الشكل اآليت تصريف الفعل 
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، أو على مفتاح )عودة(زر ، نضغط على )حة تصريف األفعال واألمساء واملصادرلو(للعودة إىل 

  . يف لوحة املفاتيح)Esc(املغادرة 
، أو على مفتاح املغادرة      )عودة(زر على ثانية نضغط ، ) املشتقةلوحة األفعال( وللعودة إىل 

)Esc(يف لوحة املفاتيح .  
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  : األسماء المشتقة3-3

، فستظهر )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(يف ) األمساء املشتقة(زر إذا ضغطنا على 
  .)لوحة تصريف األمساء املشتقة(

، )اسم الفاعل: ( من األفعال الثالثية املزيدة، وهياألمساء املشتقةحتتوي هذه اللوحة على أزرار 
 حنصل على تصريف وبالضغط على أحد هذه األزرار،. )اسم الزمان واملكان(، و)اسم املفعول(و

  . االسم املشتق املطلوب

   اسم الفاعل3-3-1

لوحة تصريف ( فستظهر ،)لوحة تصريف األمساء املشتقة(يف ) اسم الفاعل(إذا ضغطنا على زر 
  . )اسم الفاعل

  ):أحب يحب( للفعل اسم الفاعليبني الشكل اآليت تصريف 

  
  .  أسطريتكون جدول تصريف اسم الفاعل من عمودين، وتسعة

جند تصريفه يف حالة الثاين يف  ويف العمود األول، جند تصريف اسم الفاعل يف حالة املذكر،
  .ملؤنثا

حالة يف  والثاينحالة الرفع، تصريف اسم الفاعل يف لالتسعة، فثالثة أثالث، األول األسطر أما 
اسم الفاعل يف حالة لتصريف  وخصص السطر األول يف كلٍّ منها .حالة اجلريف  والثالثالنصب، 

  .جلمعيف حالة املثىن، والثالث يف حالة املفرد، والثاين ا
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). يف حالة املعرفة(، )يف حالة اإلضافة(، )يف حالة النكرة: (يوجد يف أسفل اجلدول ثالثة أزرار
   .وبالضغط على أحد هذه األزرار الثالثة، حنصل على تصريف اسم الفاعل يف احلالة املطلوبة

 مذكراً :يرد فيها اسم الفاعلميكن أن على مجيع الصور اليت حيتوي هذا اجلدول ى أن وهكذا نر
ومجيع . ، معرفاً أو مضافاً أو منكّراًأو مؤنثاً، مرفوعاً أو منصوباً أو جمروراً، مفرداً أو مثىن أو جمموعاً

  .هذه األمساء مضبوطة بالشكل التام
  .ول تصريف بقية األمساء املشتقةوينطبق وصف جدول تصريف اسم الفاعل على جدا

، أو على مفتاح )عودة(زر ، نضغط على )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(للعودة إىل 
  . يف لوحة املفاتيح)Esc(املغادرة 

، أو على مفتاح املغادرة      )عودة(زر على ثانية نضغط ، ) املشتقةلوحة األفعال( وللعودة إىل 
)Esc(اتيح يف لوحة املف.    

   اسم المفعول3-3-2

لوحة تصريف ( فستظهر ،)لوحة تصريف األمساء املشتقة(يف ) اسم املفعول(إذا ضغطنا على زر 
  . )اسم املفعول

  ):استاَء يستاُء( للفعل اسم املفعوليبني الشكل اآليت تصريف 
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   أسماء الزمان والمكان3-3-3

لوحة ( فستظهر ،)لوحة تصريف األمساء املشتقة(يف ) اسم الزمان واملكان(إذا ضغطنا على زر 
  .)تصريف أمساء الزمان واملكان
  ):انصرف ينصرِف( للفعل اسم الزمان واملكانيبني الشكل اآليت تصريف 
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  :المصادر 3-4

لوحة (، فستظهر )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(يف ) املصادر(زر إذا ضغطنا على 
  .)تصريف املصادر

، )املصدر األصلي: (حتتوي هذه اللوحة على أزرار أنواع املصادر لألفعال الثالثية املزيدة، وهي
وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف املصدر . )املصدر امليمي(، و)مصدر املرة(و

  . املطلوب

  : المصادر األصلية3-4-1

لوحة تصريف ( فستظهر ،) املصادرلوحة تصريف(يف ) املصدر األصلي(إذا ضغطنا على زر 
  . )املصادر األصلية

  ):أكْرم يكْرِم(للفعل ) لوحة تصريف املصادر األصلية(يبني الشكل اآليت 

  
). يف حالة املعرفة(، )يف حالة اإلضافة(، )يف حالة النكرة: (يوجد يف أسفل اجلدول ثالثة أزرار

   .ى تصريف املصدر يف احلالة املطلوبةوبالضغط على أحد هذه األزرار الثالثة، حنصل عل
، أو على مفتاح )عودة(زر ، نضغط على )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(للعودة إىل 

، )عودة(زر على ثانية نضغط ، ) املشتقةلوحة األفعال(وللعودة إىل  . يف لوحة املفاتيح)Esc(املغادرة 
    .تيح يف لوحة املفا)Esc(أو على مفتاح املغادرة 
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  : المصدر الميمي3-4-2

لوحة تصريف ( فستظهر ،)لوحة تصريف املصادر(يف ) املصدر امليمي(إذا ضغطنا على زر 
  ):أكْرم يكْرِم(للفعل ) لوحة تصريف املصدر امليمي(يبني الشكل اآليت . )املصدر امليمي

  
  

  : مصدر المرة3-4-3

لوحة تصريف مصدر ( فستظهر ،) املصادرلوحة تصريف(يف ) مصدر املرة(إذا ضغطنا على زر 
  ):أكْرم يكْرِم(للفعل ) لوحة تصريف مصدر املرة(يبني الشكل اآليت . )املرة
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   األفعال الرباعية المجردة وأسماؤها المشتقة ومصادرها4

  :لوحة األفعال المشتقة ـ

 رظه، فست)Enter(ح وضغطنا على مفتا إدخال اجلذر، حقل يف الرباعيةإذا أدخلنا أحد اجلذور 
  . )األفعال املشتقةلوحة (

  ):ط م ء ن( للجذر الرباعي )األفعال املشتقةلوحة (يبني الشكل اآليت 

  
  :تشتمل هذه اللوحة على ثالثة بنود، تتضمن

يف هذا املثال ورد الفعل ). إن وجد(وزن األفعال الرباعية اردة، وفيه الفعل الرباعي ارد  -1
  .طَمأنَ يطَمئن: دالرباعي ار

يف هذا املثال ورد ). إن وجد(وزن األفعال الرباعية املزيدة حبرف، وفيه الفعل الرباعي املزيد  -2
  .تطَمأنَ يتطَمأنُ: الفعل الرباعي املزيد

يف هذا . وزنا األفعال الرباعية املزيدة حبرفني، وفيهما األفعال الرباعية املزيدة اليت وردت منها -3
  .اطْمأنَّ يطْمئن: املثال ورد فعل واحد، هو
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  :لوحة تصريف األفعال واألسماء والمصادر ـ

لوحة تصريف (، فستظهر )األفعال املشتقةلوحة (إذا ضغطنا على أحد األفعال الرباعية اردة يف 
   ). األفعال واألمساء واملصادر

، )األفعال املبنية للمجهول(و، )ية للمعلوماألفعال املبن: (تتضمن هذه اللوحة أربعة أزرار، هي
  . )املصادر(و، )األمساء املشتقة(و

  

  :للمعلوم تصريف األفعال المبنية 4-1

، )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(يف ) األفعال املبنية للمعلوم(إذا ضغطنا على زر 
  ). لوحة تصريف األفعال املبنية للمعلوم(فستظهر 

املاضي، واملضارع املرفوع، واملضارع املنصوب، : حة على سبعة أزرار، هيحتتوي هذه اللو
وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف . واملضارع املؤكد، واألمر، واألمر املؤكد

  .الفعل الرباعي ارد يف الصيغة املطلوبة
  :يف صيغة املاضي) طَمأنَ يطَمئن(يبني الشكل اآليت تصريف الفعل 

  
يتضمن هذا اجلدول مجيع ضمائر . يف هذا الشكل جند جدول تصريف الفعل يف صيغة املاضي

الرفع املنفصلة، وإىل جانب كلٍّ منها الفعل املاضي املسند إىل هذا الضمري مضبوطاً بالشكل التام.  
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فتاح ، أو على م)عودة(زر ، نضغط على )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(للعودة إىل 
  . يف لوحة املفاتيح)Esc(املغادرة 

، أو على مفتاح املغادرة      )عودة(زر على ثانية نضغط ، ) املشتقةلوحة األفعال( وللعودة إىل 
)Esc(يف لوحة املفاتيح .  

  

  : تصريف األفعال المبنية للمجهول4-2

، )ألمساء واملصادرلوحة تصريف األفعال وا(يف ) األفعال املبنية للمجهول(إذا ضغطنا على زر 
  ). لوحة تصريف األفعال املبنية للمجهول(فستظهر 

املاضي، واملضارع املرفوع، واملضارع املنصوب، : حتتوي هذه اللوحة على مخسة أزرار، هي
وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف الفعل الرباعي ارد املبين . واملضارع املؤكد

  .لوبةللمجهول يف الصيغة املط
  :يف صيغة املضارع املرفوع املبين للمجهول) زلْزلَ يزلْزِلُ(يبني الشكل اآليت تصريف الفعل 

  
، أو على مفتاح )عودة(زر ، نضغط على )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(للعودة إىل 

  . يف لوحة املفاتيح)Esc(املغادرة 
، أو على مفتاح املغادرة      )عودة(زر على ثانية ط نضغ، ) املشتقةلوحة األفعال( وللعودة إىل 

)Esc(يف لوحة املفاتيح .  
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  : األسماء المشتقة4-3

، فستظهر )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(يف ) األمساء املشتقة(زر إذا ضغطنا على 
  .)لوحة تصريف األمساء املشتقة(

، )اسم الفاعل: ( األفعال الرباعية اردة، وهي مناألمساء املشتقةحتتوي هذه اللوحة على أزرار 
وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف . )اسم الزمان واملكان(، و)اسم املفعول(و

  . االسم املشتق املطلوب

   اسم الفاعل4-3-1

لوحة تصريف ( فستظهر ،)لوحة تصريف األمساء املشتقة(يف ) اسم الفاعل(إذا ضغطنا على زر 
  . )لفاعلاسم ا

  ):دحرج يدحرِج( للفعل اسم الفاعليبني الشكل اآليت تصريف 

  
  . يتكون جدول تصريف اسم الفاعل من عمودين، وتسعة أسطر

جند تصريف اسم الفاعل يف الثاين يف  ويف العمود األول، جند تصريف اسم الفاعل يف حالة املذكر،
  .ملؤنثحالة ا

حالة يف  والثاينحالة الرفع، تصريف اسم الفاعل يف لالث، األول التسعة، فثالثة أثاألسطر أما 
لتصريف اسم الفاعل يف حالة  وخصص السطر األول يف كلٍّ منها .حالة اجلريف  والثالثالنصب، 

  .جلمعيف حالة املثىن، والثالث يف حالة املفرد، والثاين ا
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). يف حالة املعرفة(، ) حالة اإلضافةيف(، )يف حالة النكرة: (يوجد يف أسفل اجلدول ثالثة أزرار
   .وبالضغط على أحد هذه األزرار الثالثة، حنصل على تصريف اسم الفاعل يف احلالة املطلوبة
  .وينطبق وصف جدول تصريف اسم الفاعل على جداول تصريف بقية األمساء املشتقة

، أو على مفتاح )ودةع(زر ، نضغط على )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(للعودة إىل 
، )عودة(زر على ثانية نضغط ، ) املشتقةلوحة األفعال(وللعودة إىل  . يف لوحة املفاتيح)Esc(املغادرة 

    . يف لوحة املفاتيح)Esc(أو على مفتاح املغادرة 

   اسم المفعول4-3-2

تصريف لوحة ( فستظهر ،)لوحة تصريف األمساء املشتقة(يف ) اسم املفعول(إذا ضغطنا على زر 
  ):دحرج يدحرِج( للفعل اسم املفعوليبني الشكل اآليت تصريف . )اسم املفعول

  
  

   أسماء الزمان والمكان4-3-3

لوحة ( فستظهر ،)لوحة تصريف األمساء املشتقة(يف ) اسم الزمان واملكان(إذا ضغطنا على زر 
  .)تصريف أمساء الزمان واملكان
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  :المصادر 4-4

لوحة (، فستظهر )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(يف ) املصادر(زر  إذا ضغطنا على
  .)تصريف املصادر

، )املصدر األصلي: (حتتوي هذه اللوحة على أزرار أنواع املصادر لألفعال الرباعية اردة، وهي
در وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف املص. )املصدر امليمي(، و)مصدر املرة(و

  . املطلوب

  : المصادر األصلية4-4-1

لوحة تصريف ( فستظهر ،)لوحة تصريف املصادر(يف ) املصدر األصلي(إذا ضغطنا على زر 
  . )املصادر األصلية

  ):وسوس يوسوِس(للفعل ) لوحة تصريف املصادر األصلية(يبني الشكل اآليت 

  
). يف حالة املعرفة(، )يف حالة اإلضافة(، )ةيف حالة النكر: (يوجد يف أسفل اجلدول ثالثة أزرار

   .وبالضغط على أحد هذه األزرار الثالثة، حنصل على تصريف املصدر يف احلالة املطلوبة
، أو على مفتاح )عودة(زر ، نضغط على )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(للعودة إىل 

، )عودة(زر على ثانية نضغط ، ) املشتقة األفعاللوحة(وللعودة إىل  . يف لوحة املفاتيح)Esc(املغادرة 
    . يف لوحة املفاتيح)Esc(أو على مفتاح املغادرة 
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  : المصدر الميمي4-4-2

لوحة تصريف ( فستظهر ،)لوحة تصريف املصادر(يف ) املصدر امليمي(إذا ضغطنا على زر 
  . )املصدر امليمي

  ):وسوس يوسوِس(ل للفع) لوحة تصريف املصدر امليمي(يبني الشكل اآليت 

  
  

  : مصدر المرة4-4-3

لوحة تصريف مصدر ( فستظهر ،)لوحة تصريف املصادر(يف ) مصدر املرة(إذا ضغطنا على زر 
  ):وسوس يوسوِس(للفعل ) لوحة تصريف مصدر املرة(يبني الشكل اآليت . )املرة
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  ها األفعال الرباعية المزيدة وأسماؤها المشتقة ومصادر5

  :لوحة األفعال المشتقة ـ

 رظه، فست)Enter(وضغطنا على مفتاح  إدخال اجلذر، حقل يف الرباعيةإذا أدخلنا أحد اجلذور 
  . )األفعال املشتقةلوحة (

  ):فرقع( للجذر الرباعي )األفعال املشتقةلوحة (يبني الشكل اآليت 
  

  
  

  :تشتمل هذه اللوحة على ثالثة بنود، تتضمن
يف هذا املثال ورد الفعل ). إن وجد( الرباعية اردة، وفيه الفعل الرباعي ارد وزن األفعال -1

  .فَرقَع يفَرقع: الرباعي ارد
يف هذا املثال ورد ). إن وجد(وزن األفعال الرباعية املزيدة حبرف، وفيه الفعل الرباعي املزيد  -2

  .تفَرقَع يتفَرقَع: الفعل الرباعي املزيد
يف هذا . وزنا األفعال الرباعية املزيدة حبرفني، وفيهما األفعال الرباعية املزيدة اليت وردت منها -3

  .افْرنقَع يفْرنقع: املثال ورد فعل واحد، هو
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  :لوحة تصريف األفعال واألسماء والمصادر ـ

لوحة تصريف (، فستظهر )األفعال املشتقةلوحة (إذا ضغطنا على أحد األفعال الرباعية املزيدة يف 
   ). األفعال واألمساء واملصادر

، )األفعال املبنية للمجهول(و، )األفعال املبنية للمعلوم: (تتضمن هذه اللوحة أربعة أزرار، هي
  . )املصادر(و، )األمساء املشتقة(و

  

  :للمعلوم تصريف األفعال المبنية 5-1

، )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(يف ) األفعال املبنية للمعلوم(إذا ضغطنا على زر 
  ). لوحة تصريف األفعال املبنية للمعلوم(فستظهر 

املاضي، واملضارع املرفوع، واملضارع املنصوب، : حتتوي هذه اللوحة على سبعة أزرار، هي
وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف . واملضارع املؤكد، واألمر، واألمر املؤكد

  .الرباعي املزيد يف الصيغة املطلوبةالفعل 
  :يف صيغة املاضي) تفَرقَع يتفَرقَع(يبني الشكل اآليت تصريف الفعل 

  
يتضمن هذا اجلدول مجيع ضمائر . يف هذا الشكل جند جدول تصريف الفعل يف صيغة املاضي

  . مضبوطاً بالشكل التامالرفع املنفصلة، وإىل جانب كلٍّ منها الفعل املاضي املسند إىل هذا الضمري
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، أو على مفتاح )عودة(زر ، نضغط على )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(للعودة إىل 
، )عودة(زر على ثانية نضغط ، ) املشتقةلوحة األفعال(وللعودة إىل  . يف لوحة املفاتيح)Esc(املغادرة 

  . يف لوحة املفاتيح)Esc(أو على مفتاح املغادرة 
  

  :صريف األفعال المبنية للمجهول ت5-2

، )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(يف ) األفعال املبنية للمجهول(إذا ضغطنا على زر 
  ). لوحة تصريف األفعال املبنية للمجهول(فستظهر 

املاضي، واملضارع املرفوع، واملضارع املنصوب، : حتتوي هذه اللوحة على مخسة أزرار، هي
وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف الفعل الرباعي املزيد املبين . كدواملضارع املؤ

  .للمجهول يف الصيغة املطلوبة
  :يف صيغة املاضي املبين للمجهول) افْرنقَع يفْرنقع(يبني الشكل اآليت تصريف الفعل 

  
لغائبة املفردة فحسب، نالحظ يف هذا اجلدول أن هذا الفعل مسند إىل ضمري الغائب املفرد وا

  .والسبب هو أن هذا الفعل الزم
، أو على مفتاح )عودة(زر ، نضغط على )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(للعودة إىل 

، )عودة(زر على ثانية نضغط ، ) املشتقةلوحة األفعال(وللعودة إىل  . يف لوحة املفاتيح)Esc(املغادرة 
  . يف لوحة املفاتيح)Esc(أو على مفتاح املغادرة 
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  : األسماء المشتقة5-3

، فستظهر )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(يف ) األمساء املشتقة(زر إذا ضغطنا على 
  .)لوحة تصريف األمساء املشتقة(

، )اسم الفاعل: ( من األفعال الرباعية اردة، وهياألمساء املشتقةحتتوي هذه اللوحة على أزرار 
وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف . )اسم الزمان واملكان(، و)فعولاسم امل(و

  . االسم املشتق املطلوب

   اسم الفاعل5-3-1

لوحة تصريف ( فستظهر ،)لوحة تصريف األمساء املشتقة(يف ) اسم الفاعل(إذا ضغطنا على زر 
  . )اسم الفاعل

  ):نقَع يفْرنقعافْر( للفعل اسم الفاعليبني الشكل اآليت تصريف 

  
  . يتكون جدول تصريف اسم الفاعل من عمودين، وتسعة أسطر

جند تصريف اسم الفاعل يف الثاين يف  ويف العمود األول، جند تصريف اسم الفاعل يف حالة املذكر،
  .ملؤنثحالة ا

حالة يف  والثاينحالة الرفع، تصريف اسم الفاعل يف لالتسعة، فثالثة أثالث، األول األسطر أما 
لتصريف اسم الفاعل يف حالة  وخصص السطر األول يف كلٍّ منها .حالة اجلريف  والثالثالنصب، 

  .جلمعيف حالة املثىن، والثالث يف حالة املفرد، والثاين ا
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). يف حالة املعرفة(، )يف حالة اإلضافة(، )يف حالة النكرة: (يوجد يف أسفل اجلدول ثالثة أزرار
   .د هذه األزرار الثالثة، حنصل على تصريف اسم الفاعل يف احلالة املطلوبةوبالضغط على أح

  .وينطبق وصف جدول تصريف اسم الفاعل على جداول تصريف بقية األمساء املشتقة
، أو على مفتاح )عودة(زر ، نضغط على )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(للعودة إىل 

، )عودة(زر على ثانية نضغط ، ) املشتقةلوحة األفعال(وللعودة إىل  . يف لوحة املفاتيح)Esc(املغادرة 
    . يف لوحة املفاتيح)Esc(أو على مفتاح املغادرة 

   اسم المفعول5-3-2

لوحة تصريف ( فستظهر ،)لوحة تصريف األمساء املشتقة(يف ) اسم املفعول(إذا ضغطنا على زر 
  ):تطَمأنَ يتطَمأنُ( للفعل فعولاسم امليبني الشكل اآليت تصريف . )اسم املفعول

  
  

   أسماء الزمان والمكان5-3-3

لوحة ( فستظهر ،)لوحة تصريف األمساء املشتقة(يف ) اسم الزمان واملكان(إذا ضغطنا على زر 
  .)تصريف أمساء الزمان واملكان
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  :المصادر 5-4

لوحة (، فستظهر )صادرلوحة تصريف األفعال واألمساء وامل(يف ) املصادر(زر إذا ضغطنا على 
  .)تصريف املصادر

، )املصدر األصلي: (حتتوي هذه اللوحة على أزرار أنواع املصادر لألفعال الرباعية املزيدة، وهي
وبالضغط على أحد هذه األزرار، حنصل على تصريف املصدر . )املصدر امليمي(، و)مصدر املرة(و

  . املطلوب

  : المصادر األصلية5-4-1

لوحة تصريف ( فستظهر ،)لوحة تصريف املصادر(يف ) املصدر األصلي( زر إذا ضغطنا على
  ):تقَلْسى يتقَلْسى(للفعل ) لوحة تصريف املصادر األصلية(يبني الشكل اآليت . )املصادر األصلية

  
). يف حالة املعرفة(، )يف حالة اإلضافة(، )يف حالة النكرة: (يوجد يف أسفل اجلدول ثالثة أزرار

   .ط على أحد هذه األزرار الثالثة، حنصل على تصريف املصدر يف احلالة املطلوبةوبالضغ
، أو على مفتاح )عودة(زر ، نضغط على )لوحة تصريف األفعال واألمساء واملصادر(للعودة إىل 

، )عودة(زر على ثانية نضغط ، ) املشتقةلوحة األفعال(وللعودة إىل  . يف لوحة املفاتيح)Esc(املغادرة 
    . يف لوحة املفاتيح)Esc(على مفتاح املغادرة أو 
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  : المصدر الميمي5-4-2

لوحة تصريف ( فستظهر ،)لوحة تصريف املصادر(يف ) املصدر امليمي(إذا ضغطنا على زر 
  ):تقَلْسى يتقَلْسى(للفعل ) لوحة تصريف املصدر امليمي(يبني الشكل اآليت . )املصدر امليمي

  
  

  : مصدر المرة5-4-3

لوحة تصريف مصدر ( فستظهر ،)لوحة تصريف املصادر(يف ) مصدر املرة(ذا ضغطنا على زر إ
  ):تقَلْسى يتقَلْسى(للفعل ) لوحة تصريف مصدر املرة(يبني الشكل اآليت . )املرة

  
  



  45

   أهم مزايا نظام االشتقاق والتصريف6

   اللغوية ـ أهم المزايا

  . اللغة العربيةرباعية يفاألفعال الثالثية والاستيعابه مجيع  -
  ) فعل ثالثي ورباعي24,000أكثر من (
  .السماعية لألفعال الثالثية املصادراستيعابه مجيع  -
  ) مصدر14,400قرابة (
  . واملصادر القياسية،قدرته على توليد مجيع األمساء املشتقة -
  ) اسم مشتق ومصدر80,000أكثر من (
،  واملصادرشتقاق وتصريف األفعال واألمساءااملتعلقة ب النحو والصرف قواعداستغراقه مجيع  -

  ).اإلعالل، واإلبدال، واإلدغام(وكذلك قواعد التصريف املشترك 
  .كانت يف األفعال أم يف األمساءأاهلمزة، سواء  استغراقه مجيع قواعد رسم -
  ).باحلركات(ضبطه التام للكلمات بالشكل  -
  

   الفنية ـ أهم المزايا

 Open Source Programدر  مفتوح املص-

  .Solarix و Linux و MacOS و Windows:  إمكان عمله يف بيئة-
  . إمكان استعماله ضمن نظم معاجلة أخرى-
  . استقالل قواعد معطياته عن براجمه-
  ).إضافة وحذفاً وتعديالً( إمكان حتديث قواعد معطياته -
  .  سهولة العمل به بفضل اللوحات وقوائم اخليارات-


