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اـلـلـغة اـلـعرـبـية
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اخللط

بني التاء والهاء و التاء املفتوحة و التاء املربوطة



اخلـطـأ يف ـكـتاـبة (ال) اـلشـمـســية اـلـنون األصــلـية واـلـتـنوـين اـلـنون اخـر اـلكــلـمة:

أســماء اإلشـارة -- ـهذا، اـلـتي، اـلـلذان اخلــلط ـبني احلـرـكات

القصار وحروف املد حذف حروف من

الكلمة

حتــلـيل األخــطاء يف ـمادة اإلـمالء

عدم معرفته للشواذ مثل

الكن حـذف اـلالم اـلشــمســية

عـدم اـلـتفـرـيق ـبني األـلف اـملمـدوة و األـلف اـملقـصـورة

ـكـتاـبة ـكـلمـة ـغـير اـلـتي ـقـيـلت ـمشـاـبـهة ـلـها يف اـملـعـنى ـمـثل اـلـتـلمــيذ - الطـاـلب

عكس احلروف

ظ ض ض ظ ت

ة ه ة ه ت
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Recall (Rec.) =
TP

TP + FN
.

Precision (Prec.) =
TP

TP + FP
.

F score = 2× R× P

R+ P
.

Accuracy (Acc.) =
TP + TN

TP + TN + FP + FN
.

TP

FN

FP



TN



c

d

P (c|d) = P (c)
!

wϵd P (w|c)nwd

P (d)
.

nwd w d P (w|c)

w c P (c)

c P (d)

P (c)

c P (w|c)

P (c|d)
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Ŝ =
S

p(S | O).



Ŝ =
S

p(S)p(O | S)
p(O)

.

p(O)

p(O)

O p(O)

Ŝ =
S

p(S)p(O | S).

p(S)

p(O|S) p(S)

n

n

n n

n 1



p(S) S n w1, w2, w3, ..., wn

p(S) = p(w1)p(w2 | w1)p(w3 | w1, w2)...p(wn | w1, ..., wn−1).

=
n!

i=1

p(wi | w1, w2, ..., wi−1).

wi w1, w2, ..., wi−1

w−1

p(S) ≈
n!

i=1

p(wi | wi−2, wi−1).

n− 1
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p(s) =
2c (s)− 1

2T
.

T

c (s)

s

e =
t

2T
.

t

context → character

A



→ 3
4 → 3

4 → 3
42 → A 1

|A|

→ Escape 1
4 → Escape 1

4 → 3
42

→ 3
4 → 3

4 → 3
42

→ Escape 1
4 → Escape 1

4 → 3
42

→ 3
4 → 3

4 → 3
42

→ Escape 1
4 → Escape 1

4 → 3
42

→ 3
4 → 3

4 → 3
42

→ Escape 1
4 → Escape 1

4 → 3
42

→ 3
4 → 3

4 → 3
42

→ Escape 1
4 → Escape 1

4 → 1
42

→ 3
4 → 3

4 → 1
42

→ Escape 1
4 → Escape 1

4 → 1
42

→ 1
2 → 3

4 → Escape 12
42

→ Escape 1
2 → Escape 1

4

→ 1
2 → 1

2

→ Escape 1
2 → Escape 1

2

→ 1
2 → 1

4

→ Escape 1
2 → t 1

4

→ 1
2 → Escape 2

4

→ Escape 1
2 → 1

2

→ 1
2 → Escape 1

2

→ Escape 1
2 → 1

2

→ 1
2 → Escape 1

2

→ Escape 1
2 → 1

2

→ 1
2 → Escape 1

2

→ Escape 1
2

→
1
2

=



1
2

1
2

1
42

1
2 ×

1
2 ×

1
42 = 1

168 − 2
1

168 ≈

7.39

1
2 ×

1
2 ×

12
42 ×

1
256



C|C2

p′

S S n ci

p(S) =
n!

i=1

p′(ci|ci−2ci−1)



!→

|

p(ci|ci−2ci−1)

!→ p(ci|ci−1)

!→ p(ci|)

!→ peq(ci|)

H(S) = − 2 p(S) = − 2

n!

i=1

p′(ci|ci−2ci−1)

H(S)

HM (T ) = − 1

n

n"

i=1
2 p

′
M (xi|xi−m, ..., xi−1).

H

M m

xi T = x1, x2, ...xn n



xi−m, ..., xi−1 m

N

M1,M2, ...,MN N

T i

θ̂(T ) =
i

HMi(T ).

املعلم

p c

املعلم

ع لم → ع 2 1
2

(− 2
1
2 = 1)

ا املعلم 2



املعلم

ال → م 1
2 ا → ل 1

2 → ا 1
12 → A 1

|A|

→ Escape 1
2 → Escape 1

2 → ل 3
12

لم → ع 1
2 ل → م 3

4 → م 3
12

→ Escape 1
2 → Escape 1

4 → ع 1
12

مع → ل 1
2 م → ع 1

2 → 4
12

→ Escape 1
2 → Escape 1

2

عل → م 1
2 ع → ل 1

2

→ Escape 1
2 → Escape 1

2

1
2

2

1 1

1
2

1 0

→ ا ا 1
12

ا 1
2 ×

1
2 ×

1
12

(− 2
1
48 = 5.58



املعلم
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كتابة حرف الياء كما لو أنه يف نهاية الكلمة ي

كتابة حرف الباء كما لو أنه ياء ب

ي

كتابة نقاط حرف الياء بدون وجود حرف الياء

ي ي

خطأ يف كتابة حرف القاف ق

كتابة حرف النون كما لو أنه ياء ن ي

خـطـأ يف كــتاـبة حـرف اـلسـني س

كتابة بصورة معكوسة

صـعـوـبة يف مـعـرـفة مـا اـملقـصـود مـن هـذه اـلكــلمـة









يف ما الناس بها ويف

من قال املدرسة محمد قالت

و مع عليه بني لي

على يا أو به بعد

إلى عال أنا عمر املعلم

أن ثم كان الى أحب

اهللا وال فيها إن يوم

كل له حتى وهو هو

عن فيه وقد الوطن بي

ال اللتي اللذي العلم التي

يف

من و



عال اللتي

Character ( ) =
number of times each character has occurred

total number of characters
× 100.

أكـال اـلوـلد اـتـفاحـه

ا

ت

× ×

ا ل ي م

آ ؤ ئ

















اـلهـمـزة عــلى األـلف

الهمزات

األلف

ثيمر ثمار

ي ِ

ا

ي ِ

ـمد األـلف



	
	

 الرمز - Error Type -  Tag  األخطاء أنواع  - Categoryالفئة

 الھمزات 
Hamza 

 <on LineHamza <HH  - الھمزة على السطر
 <Alif Hamza Above - <HAالھمزة على األلف 

 <Alif Hamza Below - <HB الھمزة تحت األلف  
 <Ya Hamza Above - <HYالھمزة على الیاء 
 <Waw Hamza Above - <HWالھمزة على الواو 

 <Other - <OT   في الھمزات  لم تذكر

 المدود
Almadd 

 <Alif Madd - <AAمد األلف 
 <Waw Madd -  <AW    مد الواو

 <Ya Madd - <AY  مد الیاء  
 <Other - <TM   في المدود  لم تذكر

 الخلط
Confusion 

 <Confusion in Tah and Tah Marbuta/Hah -  <CT  المربوطة بین التاء المفتوحة والتاء
 <Confusion in Hah and Tah Marbuta -  <CH  بین الھاء والتاء المربوطة

 <Confusion in Alif and Alif Maksura -  <CA  المقصورة األلفالممدودة و األلفبین 
 <Confusion in Dha and Tha -  <CD  بین الظاء والضاد

 <Confusion in similar letters - <CV متشابھة الخلط بین حروف 
 <Other - <OM   في الخلط  لم تذكر

 الحركات
Diacritics 

 <N in Tanwin -  <DN   نون مكان التنوین
 <W in Damma - <DW   واو مكان الضمة
 <Y in Kasra - <DY   یاء مكان الكسرة 

 <Other - <OD   في الحركات  لم تذكر

 شكل الكلمة
Form 

  او فصل ماحقھ الوصل من الحروف وصل ماحقھ الفصل من الحروف
Word boundary errors  - <FW> 

 <Multi Errors <FM -أخطاء متعددة 
 <Other - <OF   في الشكل  لم تذكر

 االخطاء الشائعة
Common errors 

 <Omission - <MO   حذف 
 <Addition -  <MA    اضافة
 <Substitution -  <MS     تبدیل
 <Transposition -  <MT   تحویل

 االختالفات
Differences 

 عدم القدرة على تفریق بین حروف متشابھة لفظا مختلفة شكال
  Different Graphemes, Same Phonetics - <DD> 

 <Local language - <DI   كتابة بناء على اللھجة المحلیة

 <Writing a word that is Similar to the Meaning -  <DS  كتابة كلمة مشابھة للمعنى
 <Other - <OI   في االختالفات  لم تذكر

 طریقة الكتابة
Writing method 

 <Mirror - <WM    مرآة
 <Left to Right -  <WL   كتابة من الیسار للیمین

 <Other - <OW   في الكتابة  لم تذكر

حروف تكتب وال تنطق او 
 العكس

Letter written but 
not pronounced 
or vice versa 

 

 <Sun Letter -  <LS     الم الشمسیة
 <Adding letter (L) to words start with letter (AL  <LM - (دخول الالم على مافیھ (ال) 

 <Alif Fariqa - <LA  ألف بعد واو الجماعة 
 <Lakn …( <LL(  -الكنھا ...)  -(الكن 

 <Hada …( <LH( -) ھاذان -ھاذه  -ھاذا (
 <Allty( <LT( -(اللتي) 
 <Alldhy( <LD( -(اللذي) 

 <Dahlk …( <LK( -بذلك ...)  -(ذالك 
 <Other - <OL   في حروف  لم تذكر

 <Other - <OT   لم تذكر في أي مجموعة  - Other اخرى





ـتكـرار احلـروف

عـدم الـقـدرة عـلـى الـتـفـريـق بـني شـكـل احلـرف إذا كـان يف بـدايـة او وسـط او نـهـايـة الـكـلـمة

الللقمة ل

أبوـها ه

أبوها



 الرمز - Error Type -  Tag  األخطاء أنواع  - Categoryالفئة

 الھمزات 
Hamza 

 <on LineHamza <HH  - الھمزة على السطر
 <Alif Hamza Above - <HAالھمزة على األلف 

 <Alif Hamza Below - <HB الھمزة تحت األلف  
 <Ya Hamza Above - <HYالھمزة على الیاء 
 <Waw Hamza Above - <HWالھمزة على الواو 

 <Other - <OT   في الھمزات  لم تذكر

 المدود
Almadd 

 <Alif Madd - <AAمد األلف 
 <Waw Madd -  <AW    مد الواو

 <Ya Madd - <AY  مد الیاء  
 <Other - <TM   في المدود  لم تذكر

 الخلط
Confusion 

 <Confusion in Tah and Tah Marbuta/Hah -  <CT  والتاء المربوطةبین التاء المفتوحة 
 <Confusion in Hah and Tah Marbuta -  <CH  بین الھاء والتاء المربوطة

 <Confusion in Alif and Alif Maksura -  <CA  المقصورة األلفالممدودة و األلفبین 
 <Confusion in Dha and Tha -  <CD  بین الظاء والضاد

 <Confusion in similar letters - <CV متشابھة الخلط بین حروف 
 <Other - <OM   في الخلط  لم تذكر

 الحركات
Diacritics 

 <N in Tanwin -  <DN   نون مكان التنوین
 <W in Damma - <DW   واو مكان الضمة
 <Y in Kasra - <DY   یاء مكان الكسرة 

 <Other - <OD   في الحركات  لم تذكر

 شكل الكلمة
Form 

  او فصل ماحقھ الوصل من الحروف وصل ماحقھ الفصل من الحروف
Word boundary errors  - <FW> 

 <Multi Errors <FM -أخطاء متعددة 
 <Repeated Letters -  <FR تكرار الحروف

 <Other - <OF   في الشكل  لم تذكر

 االخطاء الشائعة
Common errors 

 <Omission - <MO   حذف 
 <Addition -  <MA    اضافة
 <Substitution -  <MS     تبدیل
 <Transposition -  <MT   تحویل

 االختالفات
Differences 

 تفریق بین حروف متشابھة لفظا مختلفة شكالالعدم القدرة على 
  Different Graphemes, Same Phonetics - <DD> 

 عدم القدرة على التفریق بین شكل الحرف إدا كان في بدایة الكلمة أو 
 >Form of the letter in the  Beginning, Middle or End -  >DF وسطھ أو نھایتھ

 <Local language - <DI   كتابة بناء على اللھجة المحلیة

 <Writing a word that is Similar to the Meaning -  <DS  كتابة كلمة مشابھة للمعنى
 <Other - <OI   في االختالفات  لم تذكر

 طریقة الكتابة
Writing method 

 <Mirror - <WM    مرآة
 <Left to Right -  <WL   كتابة من الیسار للیمین

 <Other - <OW   في الكتابة  لم تذكر

 حروف تكتب وال تنطق او
 العكس

Letter written but 
not pronounced 
or vice versa 

 

 <Sun Letter -  <LS     الم الشمسیة
 <Adding letter (L) to words start with letter (AL  <LM - (دخول الالم على مافیھ (ال) 

 <Alif Fariqa - <LA  ألف بعد واو الجماعة 
 <Lakn …( <LL(  -الكنھا ...)  -(الكن 

 <Hada …( <LH( -) ھاذان -ھاذه  -ھاذا (
 <Allty( <LT( -(اللتي) 
 <Alldhy( <LD( -(اللذي) 

 <Dahlk …( <LK( -بذلك ...)  -(ذالك 
 <Other - <OL   في حروف  لم تذكر

 <Other - <OT   لم تذكر في أي مجموعة  - Other اخرى



اللتي





اـلـنص االصــلي اـلـنص اـلصـحــيح

النص االصلي

النص الصحيح

تنفيذ

اـلـنص االصــلي



أقتبس اسقتبس

الشمس اشمس



عال على

اخللط

اللتي حروف

ـتكــتب و ال ـتـنطـق أو اـلعـكـس

األخطاء الشائعة



انثى

الواجب

جملة

ذهبت هندون الى احلديقه

ذهبت هند إلى احلديقة

ذهبت

هند هندون

إلى الى

احلديقة احلديقه

الهمزات اخللط



االختالفات شـكـل اـلكــلمـة

ـبني اـلـتاء

اـملـفـتوحـة و اـلـتاء اـملرـبوطـة أو اـلـهاء

ـنون ـمكـان اـلـتـنوـين

حـروف ـتكــتب وال ـتـنطـق أو اـلـعكـس

الالم الشمسية

ة

منازلةم منازلهم

حـ ح فالحـ

فالح

وصـل مـاحـقـه الـفـصـل مـن احلـروف أو

ـفصـل مـاحـقـه اـلوصـل مـن احلـروف

لل تخلص للتخلص

لل



عالء على ا ء

ى أخـطـاء ـمـتـعددة

شكل الكلمة

املدود

الهمزات

شـكـل اـلكــلمـة

االختالفات







اصـدق صــفت ـنـبـيـلت





اإلجازة فى السنة املاضية كانت اإلجازة ممتعة جدا ذهبنا إلى مكة املكرمة أنا مع أخي املهندس وأهله

اعتمرنا وكان أول ما شهدت الكعبة كان اإلجازة مفيد جدا ألننى زرت املكة ورأيت بعض عباد اهللا

فهدا يبذر لهذا قمحا يإكله وهذا يعمل لهذا ثوبا يلبسه وهذا يصناعه لهذا بيتا يساكنه وهذا ينجز لهذا بابا

يغلقه على بيته وغير ذلك مما اليكاد يدركه العدد من الصناعات و احلاجات النه ليس يف اصطاعات انسان

واحد أن يكون فالحا نساجا بناء جنارا

محبة اجلار يحكى أن تاجرا ورث دارا عن أبيه فكان يحبها كثيرا ويحافظ عليها ولم يفكر يوما يف بيعها أو

هجرها ولكن ملا كسدت جتارته وتراكمت عليه الديونا عرضها للبيع و حدد مبلغا كبيرا من املال ثمنا له









يف





ال ال
لم لم
وا وا
ال ال
من ما
يف يف
ها نا
ما ان
ان ها
عل من
نا عل
لي لي
ات با
را له
له لى
ار اء
بي ار
لى را
لل لل
ين أل











صحح









أن ها أنها

ها



أن ها

أنها

لل متا

ف ها

ك وا

ل نا

ا تا

كا تي

ال ن

با ه

إل ت

فا ي

بي ة

ة

ة

ت

مكةبة مكتبة



ممتاز

م

ا آ إ ء

ئ ىى ة

املمملك امللك اململك

اللصوره الصورة اللصوره

سماايه سمائه سمايه

سماايه

اا

سماايه سماوية

سمائه



وتبني انظمه التشيغل للحاسوب

انظمه

ا أ



ة ه التشيغل

غيـ يغـ

→

ـــوب ــ ـــاسـ ـــحـــ ــ ــــلـ ــ ـــل ل ــ ـــغـ ـــ ـــي ــ ـــشـ ــ ـــتـ ــ ـــة الـ ــ ـــمـ ــ ــــظـ ــ ـــني أن ــ ـــبـ ـــ وت وتـــــــبـــــــني أنـــــــظـــــــمـــــــة الـــــــتـــــــشـــــــغـــــــيـــــــل لـــــــلـــــــحـــــــاســـــــوب

→

وتــــــبــــــني نــــــظــــــمــــــه الــــــتــــــشــــــغــــــيــــــل لــــــلــــــحــــــاســــــوب وتــــــــبــــــــني نــــــــظــــــــمــــــــه الــــــــتــــــــشــــــــغــــــــيــــــــل لــــــــلــــــــحــــــــاســــــــوب



→





احمد

ا أ

أحمد

→ا أ ظ→ض
→ا إ ض→ظ
ى→ا →ى ا
→أ ء →ن اٍ
ئ→ي →ن اً
→و ؤ →ن اٌ
→و وا →ن ً
ت→ة →ن ٌ
→ت ة →ن ٍ
→ة ه →و ُ
→ه ة →ي ِ

ا إ أ

ى



أحمد

احمد

ا → أ أحمد
ا → إ إحمد
ا → ى يحمد
ا → ا احمد



ن

وـتـبني اـنظـمـه اـلـتشــيغـل ـلـلحـاسـوب



وـتـبني أـنـظـمة اـلـتشــيـغل ـلـلحـاسـوب

التشيغل

التشيغل

التشغيل أـنظـمـة اـلـتشــغـيل ـلـلحـاسـوب

التشاغل أـنظـمـة اـلـتشـاـغل ـلـلحـاسـوب

التشغيل

وـتـبني أـنـظـمة اـلـتشــغـيل ـلـلحـاسـوب



الطائرغرد

الطائر غرد



→

→

→

→

→

→



TP FN

FP TN

TP TN

FN

FP

TP FN







لي عقولهم لعقولهم



التر

البر التربية

اليالمالي

اإلمالئية

الئالم ألي

الصوص

اللصوص الصوت

البيت

املنزل







يف



ا



































































 
Participant Consent Form 

 
To be filled in by teacher/ parents acting on behalf of students 

 
Researcher’s name Maha Marzouq Alamri  
 
The researcher named above has briefed me to all of the information of her research. 

The research is focused on students with learning difficulties. In order to complete the 

research, the researcher needs to obtain a copy of student/child's writing either through 

the student's book or the spelling book. 

 
All information is confidential, and the student's name or school’s name will not be 

disclosed. Only the gender and age of the student will be mentioned, and the text will be 

used for scientific publication. If you agree to voluntarily take part in this project, I 

would like you to sign this consent form. If you have any questions about the project or 

any further information, please contact the researcher via email 

(maha.alamri@bangor.ac.uk). 

 

Signature: 

 



 
 

Age: 
 

 
Year: 
 

 
 

What is your favourite hobby? 
 
 
 
 
 

 
 

What do you want to be when you grow up? 
 

 
 
 
 
 

 
 

What would you take with you if you were to go to an island? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
What is your wish you want to have in the future?  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Write about your school, friends or travel 
 







نتفرغ

نرزج

ةعطاقوم

ةلصو

ورثوک

لممن

ظکر

مالقلا

ةعکر عبرلا شاعلا تالص

رحبلا و ربلا يف تافحلصلا شياعت

نرهام نحالم يدجام نبأ حبصأ

ةباتکلا و ةارقلا بحأ انأ

ارورسم رفصلا نم ديعاس داع

وهباحصأ و هلصأو ةدالب بحي دلاخ

ةبتکلا و ةارقلا ملعتأ ةسردملا يف

ارمقلاو سمشلا قلخ يذللا هللا

نرمعل هراذعتا مدقف ةرغصل زجأ ةفتو رسقتف هدي نم طقس هنکل لزمملا تقحب دجلا هرطقب هعم بعيل ندلخ هخأ نرمع عد

هئطابت ريغب ءاملا يف ةحابسلا ىلع هدعاسي مم همسج ةياهن نم ةبرق وهمادقئف كلاذل ئيهم همسجو ةيئاملا رويطلا نم طبلا  
ةحابسلا يف وهتقو مظعم يضقي يمسجلا ئلتمم طبلاو

يبأ ةفيلخلا سلجم ىلإ وبهذ رمألا مهب قاذ هملف ناديدش عوجلاو فافج سانلا باصأ قيدسلا رکب يبأ ةفلخلا دهع يف  
معو عوجلا داس و تبنت مل ضرألا و رطمت مل ءامسلاف كاللهلا نم سانلا كردأ دق هللا لوسر ةفيلخ اي لاقو قيدصلا رکب  
لعفن اذامف رقفلا

ملضي ملظ ولهجلا و رون ملعلا و هب ملعي اهب اهياردو هربخلا وذ ملعلا بحاصو هملعلا نم سبتقسا هب هرم نم جارسک ملعلا  
هلوحو نم ةبحاص عفني ةعونتملا تاالا و تايبلا و صاخشالا عم لملعتلا و ةسرامملا و هساردلاب نوکي ملعلاف هبحاص ىلع  

 هتيب ىلع هقلغي اباب اذهل زجني اذهو هنکاسي اتيب اذهل هعانصي اذهو هسبلي ابوث اذهل لمعي اذهو هلکإي احمق اذهل رذبي ادهف
 اجاسن احالف نوکي نأ دحاو ناسنا تاعاطصا يف سيل هنال تاجاحلا و تاعانصلا نم ددعلا هکردي داکيال امم كلذ ريغو
اراجن ءانب



May the peace, mercy and blessings of Allah be upon you… 
 
This project includes texts written by students with dyslexia that contains their errors. These 

errors will then be analysed and classified in order to create tools for supporting them. For the 

successful completion of this project in a thought-out and integrated manner, I will need the 

assistance of specialists in the field of learning difficulties. 

After reading and analysing their errors, a classification table was then produced containing all 

dyslexia errors as well as a tag for each error. 

Accordingly, I hope you could lend a helping hand by looking at the table and answering the 

questions below. 

 

Thank you. 

Your cooperation is very much appreciated. 

Maha Alamri 
PhD student – UK 
maha.alamri@bangor.ac.uk  

 
 
 

  



 الرمز - Error Type -  Tag  األخطاء أنواع  - Categoryالفئة

 الھمزات 
Hamza 

 <on LineHamza <HH  - الھمزة على السطر
 <Alif Hamza Above - <HAالھمزة على األلف 

 <Alif Hamza Below - <HB الھمزة تحت األلف  
 <Ya Hamza Above - <HYالھمزة على الیاء 
 <Waw Hamza Above - <HWالھمزة على الواو 

 <Other - <OT   في الھمزات  لم تذكر

 المدود
Almadd 

 <Alif Madd - <AAمد األلف 
 <Waw Madd -  <AW    مد الواو

 <Ya Madd - <AY  مد الیاء  
 <Other - <TM   في المدود  لم تذكر

 الخلط
Confusion 

 <Confusion in Tah and Tah Marbuta/Hah -  <CT  والتاء المربوطةبین التاء المفتوحة 
 <Confusion in Hah and Tah Marbuta -  <CH  بین الھاء والتاء المربوطة

 <Confusion in Alif and Alif Maksura -  <CA  المقصورة األلفالممدودة و األلفبین 
 <Confusion in Dha and Tha -  <CD  بین الظاء والضاد

 <Confusion in similar letters - <CV متشابھة الخلط بین حروف 
 <Other - <OM   في الخلط  لم تذكر

 الحركات
Diacritics 

 <N in Tanwin -  <DN   نون مكان التنوین
 <W in Damma - <DW   واو مكان الضمة
 <Y in Kasra - <DY   یاء مكان الكسرة 

 <Other - <OD   في الحركات  لم تذكر

 شكل الكلمة
Form 

  او فصل ماحقھ الوصل من الحروف وصل ماحقھ الفصل من الحروف
Word boundary errors  - <FW> 

 <Multi Errors <FM -أخطاء متعددة 
 <Repeated Letters -  <FR تكرار الحروف

 <Other - <OF   في الشكل  لم تذكر

 االخطاء الشائعة
Common errors 

 <Omission - <MO   حذف 
 <Addition -  <MA    اضافة
 <Substitution -  <MS     تبدیل
 <Transposition -  <MT   تحویل

 االختالفات
Differences 

 تفریق بین حروف متشابھة لفظا مختلفة شكالالعدم القدرة على 
  Different Graphemes, Same Phonetics - <DD> 

 عدم القدرة على التفریق بین شكل الحرف إدا كان في بدایة الكلمة أو 
 >Form of the letter in the  Beginning, Middle or End -  >DF وسطھ أو نھایتھ

 <Local language - <DI   كتابة بناء على اللھجة المحلیة

 <Writing a word that is Similar to the Meaning -  <DS  كتابة كلمة مشابھة للمعنى
 <Other - <OI   في االختالفات  لم تذكر

 طریقة الكتابة
Writing method 

 <Mirror - <WM    مرآة
 <Left to Right -  <WL   كتابة من الیسار للیمین

 <Other - <OW   في الكتابة  لم تذكر

 حروف تكتب وال تنطق او
 العكس

Letter written but 
not pronounced 
or vice versa 

 

 <Sun Letter -  <LS     الم الشمسیة
 <Adding letter (L) to words start with letter (AL  <LM - (دخول الالم على مافیھ (ال) 

 <Alif Fariqa - <LA  ألف بعد واو الجماعة 
 <Lakn …( <LL(  -الكنھا ...)  -(الكن 

 <Hada …( <LH( -) ھاذان -ھاذه  -ھاذا (
 <Allty( <LT( -(اللتي) 
 <Alldhy( <LD( -(اللذي) 

 <Dahlk …( <LK( -بذلك ...)  -(ذالك 
 <Other - <OL   في حروف  لم تذكر

 <Other - <OT   لم تذكر في أي مجموعة  - Other اخرى



 
 
• After looking at the classification table and taking a general idea about the errors, is 

it possible to classify the errors in the table below? This is by placing the appropriate 

tag for each error based on the symbols at the top. 

Examples Error Tag 

How you can assess the 

suitability of the error 

type for errors? 

How can you assess the 

easiness of identifying the tag 

to the error type? 

Very 

suitable 
Suitable 

Not 

suitable 

Very 

easy 
Easy Difficult 

Did not 

identify 

it. 

ذھبت ھندون 

 إلى الحدیقة

         ھندون

اقر في 

 المصحف

         اقر

خالد تلمیذ 

 سبور

         سبور

ارسل محمد 

 رسالت

         رسالت

المدرسة ھي 

 اللتي جمعتنا

         اللتي

 

• Do you think that the above classification table needs any addition, deletion, or 

merging of categories? 

1- Yes…………………. 

2- No. 

 

• Do you think that each type is placed under the appropriate category? 

1- Yes. 

2- No…………………. 

 

 



• What is your assessment of how the errors are categorised? For example, errors 

that include a Hamza are placed under the "Hamza" category and so on. 

1. Convenient. 

2. Inappropriate. 

3. Needs modification. Please write it below:  

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

• Is the classification clear and understandable? 

1. Yes. 

2. Somewhat. 

3. No. 

 

• Could you please give an overall assessment of this classification? 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................	

 

 



 لئافت

 ءاجر

مؤاشت

 ةارمإ

 عئاج

 ابيرق

 ءيش

 ءام

 اسيک

نولمعت امب ريصب هللاو ضرألاو تاومسلا بيغ ملعي هللا نإ

 لمعلاب لجو زع هللا رمأ دقو قيرط وهو ةدابع لمعلا ةدابع لمعلا

ةلماکو هتاودأ امکنم لک رضحيلو ردباي ميلس فرصتلا وه اده ملعملا

قدصلا يف يتودق ملسو هيلع هللا ىلع ولسرف امئد قدصل وق نأ ينملع دقل معن دلاخ

ةرونملا ةندملا و ةمرکملا ةکم امه ناتسدقم ناتنيدم ينطو يف ناتسدقم ناتنيدم

اميلا دعب دحا اعم ججتأ الو ملسو هيلع يلص اسرب دقتأ نأ كدعاو يبلي بضغلا بهذ دقل زاوف

 نم الئاق ثيدحلا دامع أدب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةکلمملا يف ةيلبجلا فياصملا نع مهئالمز ىلإ ثدحتلا ذيمالتلا نم ملعملا بلط
ينتبحعأ و اهترز يتلا ندملا

نفرصنا مث اليلق نسلجو لجاعلا ءافشلاب اهل نوعدو اهيلع نملس ءودهب ةباب نعرقو ءافو لزنم ىلإ رئازلا تلصو

 نکلو اهرجه وأ اهعيب يف اموي رکفي ملو اهيلع ظفاحيو اريثک اهبحي ناکف هيبأ نع اراد ثرو ارجات نأ ىکحي راجلا ةبحم
اهل انمث لاملا نم اريبک اغلبم ددح و عيبلل اهضرع انويدلا هيلع تمکارتو هتراجت تدسک امل

 اهدولوم عضت ىفشتسملا ىلإ يدلاو ةبحصب تبهذ يتلا يمأ ةدوع رطتنا سمأ ةليل تيضق رمحا لاق ريغصلا فيضلا
 تزقن ام ناعرسو ينيع تحتف يمون ءانثا ةدم ذنم هعمسا تنک ينا يلإ ليخ توص يمون نم ينهبن حابصلا يف و ديدجلا
 دولوملا كلذ نيتيناحلا اهيعارذ نيب لمحت يما تناک تلخد مث تنذأتسا و بابلا تعرق يتدلاو مون ةفرغ هاجتإب تلورهو
اليوط هانرظتنا يذلا

 و لکأن مهيديأ بعتو مهقرع نم اهدامع و ةايحلا ساسأ مهف نيحالفلا طبغأ اجهتبم تعجر الإ ةيرقلا ىلإ اموي تبهذام
 عرسأ اتيب مهدخأ انب اذإ و رمثلا ينجي رخأ و عرزلا يقسي كلاذو ةبحلا رذبي اذهف نونماضتم نونواعتم نوحالفلا نولکأي
 نولمعي مهنأل عوشخ يف هللا ةدابع ىلإ اوهجتا و مهلامع نوحالفلا كرت ةالصلل نذؤملا نذا اذإ و هتدعاسمل نيرواجملا
 يتلا تامدخلا مهل تنما و مهعرازم و مهلزانم برق سرادملا مهل تنب و نيحالفلا هلودلا تعجش دقو مهارخا و مهايندل
 ريخلا جتنت يتلا مهدعاوس ىلإ ةيحت و نيحالفلا ىلإ ةيحتف نينطاوملا نم مهريغل اهتنما



Raw Input Text Sahah Output text
وتیدتھأ تیدتھأ
ةعطاقوم ةعطاقم  
ةلصو تلصو
ةحرف تحرف
ورثوك ورثوك
ظكر ضكر
دیاوف دئاوف
ةقاقثلا ةقاقثلا
نرزج رزج
ةعسا ةعاس
نیذللا نیذلا
يساسلا يساسألا
قورا الع مسرأ قاورأ ىلع مسرأ
عسو عراش اذاھ عساو عراش اذھ
لایخلب تجزم ةقیقح لایخلاب تجزم يقیقح
تلیمج اھنولا ریفصاعلا ةلیمج اھناولأ ریفاصعلا
وھل كیرش ال ةدحو هللا دبعأ انأ ھل كیرش ال هدحو هللا دبعأ انأ
ھتسردم ىلا اركب دمحم ذقیتسا ھتسردم ىلإ اركب دمحم ظقیتسا
تولص سمخ موی لك يلصأ انأ تاولص سمخ موی لك يلصأ انأ
نرھام نحالم يدجام نبأ حبصأ رھام احالم يدجام نبأ حبصأ
كلاذ لك قلخ يذللا وھ میظعلا ةللا كلذ لك قلخ يذلا وھ میظعلا هللا 
دیز مث دلاخ لافطلا نم لفحلا يف ثدحت دیز مث دلاخ لافطألا نم لفحلا يف ثدحت 
نامیلا ةارمث نم نترمث نوعتلا نا ملعملا لاق نامیلا تارمث نم ةرمث نواعتلا نأ ملعملا لاق

مھسوفن ىلا ھبرقأ امو ھباحصا نویع يف نطولا لمجا ام ىلإ ھبرقأ امو ھباحصأ نویع يف نطولا لمجأ ام  
مھسوفن

و سردلا روضح نم نكمتت اتح نتعرسم لصفلا دنھ تلخد  
ھمھف عیطتست

روضح نم نكمتت ىتح ةعرسم لصفلا دنھ تلخد  
ھمھف عیطتست و سردلا

دوفولا تحبصأ ةفالخلا زیزعلا دبع نبا رمع الوت امدنع  
ةئنھم اعابت ھیلإ يجت

تحبصأ ةفالخلا زیزعلا دبع نبا رمع ىلوت امدنع  
ةئنھم اعابت ھیلإ ئجت دوفولا

ةیحلا تانیاكلا بلق يف هللا اھعدوأ تلیبن تفطاع ةمومألا  
ریطو ناویحو ناسنإ نیم اعیمج

ةیحلا تانئاكلا بلق يف هللا اھعدوأ ةلیبن ةفطاع ةمومألا  
ریطو ناویحو ناسنإ نم اعیمج

ھتنقتا و كلمع يف تصلخا و ةیدجلاب تفصتا اذا ذیملتلا اھیا  
تاینمالا ىلغا تققح تقولا عیضت ملو تابثو مزحب تلمعو

و كلمع يف تصلخأ و ةیدجلاب تفصتا اذإ ذیملتلا اھیأ  
تققح تقولا عیضت ملو تابثو مزحب تلمعو ھتنقتأ  
تاینمألا ىلغأ

يأل اذألا هركیو ریخلا بحی ارقلا نكسی طیشن لجر حالفلا  
ھتعرزمو ھلقح ىلإ ىطخلا عرسی ھتیرق دارفأ نم درف  
انملا ققحی كلاذبو

هركیو ریخلا بحی ىرقلا نكسی طیشن لجر حالفلا  
ةلقح ىلإ اطخلا عرسی ھتیرق دارفأ نم درف يأل ىذألا  
ىنملا ققحی كلاذبو ھتعرزمو

يشمت تجاجد كلتو يرجی لزغ كلاذو ةلیمج ةقیدح هذھ  
لكات ةرقب هذھو كانھو انھ زفقی فورخ اذھو روسلا قوف  
لك قلخ يذللا وھ میضعلا هللا ناكملا اذھ لمجأ ام بشعلا  
كلاذ

يشمت ةجاجد كلتو يرجی لزغ كلذو ةلیمج ةقیدح هذھ   
ةرقب هذھو كانھو انھ زفقی فورخ اذھو روسلا قوف  
يذلا وھ میظعلا هللا ناكملا اذھ لمجأ ام بشعلا لكأت  
كلذ لك قلخ

لثم يف اریغص اتف ام نموی ناك عرتخم ملاع لك نأ كش ال  
ىنملا ققحی نأ عاطتسا هللا نم ىدھو ةرباثملاو دجلبو كنس  
ثحف سانللو كل لعلا ققحتو ھلثم نوكت نأ تدرأ اذاف  
ابصلا ذنم ثحبلاو ملعلا وحن ىطخلا

يف اریغص ىتف ام اموی ناك عرتخم ملاع لك نأ كش ال  
نأ عاطتسا هللا نم ىدھو ةرباثملاو دجلبو كنس لثم  
كل لعلا ققحتو ھلثم نوكت نأ تدرأ اذإف ىنملا ققحی  
ىبصلا ذنم ثحبلاو ملعلا وحن ىطخلا ثحف سانللو

حالص هورمو ةماھش نع ةریثك اصصق خیراتلا بتك يورت  
يف ودعلل ةمیخ محتقا املسم ایدنج نإ اھنمو يبویألا نیدلا  
ھمأ ھتدقف املو اھنم اعیضر الفط فطتخاو كراعملا ىدحإ  
سانلا اھحصنف ثیغتست تذخأ ھیلع روثعلا يف اھلمأ لاضتو  
ىانتی میحر لجر ھنا اولاقو نیدلا حالص ركسعم ىلإ باھذلب  
ناتولمم اھانیعو ھیلإ تاجو تجرخف ةاسإلاو ةوسقلا نع  
اھلفط نع لاستت عومدلاب

ةورمو ةماھش نع ةریثك اصصق خیراتلا بتك يورت  
ةمیخ محتقا املسم ایدنج نإ اھنمو يبویألا نیدلا حالص  
اھنم اعیضر الفط فطتخاو كراعملا ىدحإ يف ودعلل  
تذخأ ھیلع روثعلا يف اھلمأ لاضتو ھمأ ھتدقف املو  
حالص ركسعم ىلإ باھذلب سانلا اھحصنف ثیغتست  
هاسإلاو ةوسقلا نع ىأنتی میحر لجر ھنإ اولاقو نیدلا  
لأستت عومدلاب ناتؤلمم اھانیعو ھیلإ تأجو تجرخف  
اھلفط نع

يعیبط رمأ هریغو ملسملا نیب لماعتلا تیناسنإلا توخألا  
شیاع ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلاو ةایحلا نأش كلاذ نأل  
تحاماس تناكو مھلماعو ةنیدملا ىف نیكرشملاو دوھیلا  
توخأ امنإو ملض الو ناودع الف ةدئاس ھتیناسنإو مالسإلا  
لوسرلا ناكو ةایحلا رومأ نم رمأ لك ىف نواعتو ةیناسنإ  
ىلإ رضنلا نود مھعم ثدتحیو دوفولا ىقلی ھیلع هللا لص  
مھنید وأ مھنول

يعیبط رمأ هریغو ملسملا نیب لماعتلا ةیناسنإلا ةوخألا   
ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلاو ةایحلا نأش كلذ نأل  
تناكو مھلماعو ةنیدملا يف نیكرشملاو دوھیلا شئاع  
امنإو ملظ الو اودع الف ةدئاس ھتیناسنإو مالسإلا ةحامس  
ناكو ةایحلا رومأ نم رمأ لك يف نواعتو ةیناسنإ ةوخأ  
نود مھعم ثدحیو دوفولا ىقلی ھیلع هللا لص لوسرلا  
مھنید وأ مھنول ىلإ رظنلا

ىلإ ةیبھذلا اھتعشأ تلسار و سمشلا قترشأ ةلیمجلا ةشارفلا  
ناوللا ةیھاز ةلح ضرألا تستكا دقو لوقحاو عرازملا  
درغت رایطالا تقلطناو ضایرلا نیب راھزلا ترثانتو  
ةلیمج ةشارف تقلعف ةرھز ىلإ ةرھز نم لقتنت تاشارفلاو  
ذئدنع عطتست ملف اھنم تالفإلا تلواحو بانعلا ةتبن كاوشایب  
ةذخأو لقحلا تاشارف اھلوح ةعمتجااف ةثاغتسا ءادن تلسرأ  
كاوشألا نم اھصیلخت تعاطتسا ىتح اھزاقنإ ىلع نواعتت  
ةمیظع ةحرفب نھارو ةلیمجلا ةشارفلا تراطو

اھتعشأ تلسار و سمشلا تقرشأ ةلیمجلا ةشارفلا   
ةلح ضرألا تستكا دقو لوقأو عرازملا ىلإ ةیبھذلا  
تقلطناو ضایرلا نیب راھزلا ترثانتو ناسللا ةیھاز  
ةرھز ىلإ ةرھز نم لقتنت تاشارفلاو درغت رایطألا  
تلواحو بانعلا ةتبن كاوشأب ةلیمج ھشارف تقلعف  
ةثاغتسا ءادن تلسرأ ذئدنع عطتست ملف اھنم تالفإلا  
ىلع نواعتت تذخأو لقحلا تاشارف اھلوح تعمتجاف  
تراطو كاوشألا نم اھصیلخت تعاطتسا ىتح اھزاجنإ  
ةمیظع ةحرفب نھارو ةلیمجلا ةشارفلا

امھ دادزاف ةموب دجوف دایاص ةكبش يف موی تاذ سواط عقو  
رھضأ ھنكل ھعم ةكبشلا يف دودلالا هودع دوجول انزحو  
يك ةموبلا عم ثدحتی ذخأ و ھباصأ ام ىلع هللا دمح و اضرلا  
راوح راد و دایصلا ةكبش نم ةاجنل ةدیفم ةلیح نع ثحبای  
انأ نیتعساولا اھینیاع نم لطی دقحلا و ةموبلا تلاق امھنبب  
مالضلا يف الإ ریطأ ال لیللا ةقیدص

ةموب دجوف دایص ةكبش يف موی تاذ سوواط عقو   
ھعم ةكبشلا يف دودللا هودع دوجول انزحو امھ دادزاف  
ذخأ و ھباصأ ام ىلع هللا دمح و اضرلا رھظأ ھنكل  
نم ةاجنل ةدیفم ةلیح نع ثحبی يك ةموبلا عم ثدحتی  
دقحلا و ةموبلا تلاق امھنبب راوح راد و دایصلا ةكبش  
ىلإ ریطأ ال لیللا ھقیدص انأ نیتعساولا اھینیع نم لطی  
مالظلا يف  


