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 Introduction مقدمة .1

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

المصمم خصيصا  للمدونات  العربية جدول ترميز األخطاءالنسخة الثالثة من يشرح هذا الدليل المختصر طريقة استخدام      

ز إلى الطريقة الصحيحة الختيار الرموز المناسبة لألخطاء بشكل دقيق يوافق  اللغوية العربية. حيث يهدف إلى إرشاد الم رمِّ

 أنواع األخطاء في النصوص العربية. 

يركز هذا الدليل بشكل أكبر على الجوانب اللغوية للترميز، فيشرح كل نوع من أنواع الخطأ مع أمثلة مناسبة لمزيد من      

حه لعدد من حاالت التوضيح. كما يزود الم رمِّز ببعض النقاط والقواعد الهامة التي يجب اتباعها عند عملية الترميز، مع شر

التداخل المحتملة وطريقة التعامل معها. أما بالنسبة للجوانب التطبيقية مثل مكان وضع الرمز، وطريقة ظهور الرمز في 

 النص، والشكل النهائي للنص بعد الترميز، فهي متروكة للمستخدم نفسه يضعها حسب تصميم مدونته اللغوية.

ز بأساسيات اللغويات العربية، كقواعد اإلمالء، والصرف، والنحو؛ أو على يفترض الدليل وجود معرفة جيدة       لدى الم رمِّ

األقل بالمصادر التي يمكنه الحصول على هذه المعلومات منها، ولذلك ال يتطرق لتعريف أو شرح مثل هذه األساسيات 

 اللغوية.

 (.www.arabiclearnercorpus.comبية )صمم هذا الدليل كجزء من مشروع المدونة اللغوية لمتعلمي اللغة العر

 

     This guide shows how to use the third version of the Error Tagset of Arabic (ETAr), which 

has been particularly developed for Arabic corpora. It aims to show annotators the best ways 

to select tags that properly match errors in Arabic texts. 

     The main focus of this manual is on linguistic aspects, so it gives details about each error 

type, with appropriate examples for more clarification. The guide  draws the annotator’s 

attention to important points and rules that should be followed in the annotation process. 

Some possible instances of overlap and how to deal with them are also explained. In terms of 

applied issues, such as where the tag should be put, how the tag will appear, and the final 

format of the tagged text, all of these have been left to the user to be based on his corpus 

design. 

     It is assumed that the annotator has an adequate knowledge of Arabic language basics, 

such as orthographical, morphological, and grammatical rules, or at least the resources from 

which he can access such information, so this manual does not include detailed definitions 

and explanations about all of these basics. 

This guide was developed as a part of the project of Arabic Learner Corpus ALC 

(www.arabiclearnercorpus.com). 

 

  

http://www.arabiclearnercorpus.com/
http://www.arabiclearnercorpus.com/
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 Error Tagset جدول رموز األخطاء .2

 (categories, 29 error types 5 -  نوعا   92ومجاالت  1)

Error 

Category 

 مجال الخطأ

Error Type 

 نوع الخطأ

Tag 

 الرمز

1. Orthography 

 اإلمالء

‘l‘imlā’ 

1. Hamza (ء، أ، إ، ؤ، ئ، ئـ) الخطأ في الهمزة <OH> 

2. Confusion in Hā’ and Tā’ Mutadarrifatīn  ـه، ـة، ـت(الخطأ في الهاء والتاء المتطرفتين(  <OT> 

3. Confusion in ‘alif and Yā’ Mutadarrifatīn (ا، ى، ي)  المتطرفتينالخطأ في األلف والياء  <OA> 

4. Confusion in ’alif Fāriqa (كتبوا) الخطأ في األلف الفارقة <OW> 

5. Confusion between Nūn (ن) and Tanwīn (  ً  ً  ً  <ON> الخلط بين النون والتنوين (

6. Shortening the long vowels اوي) تقصير الصوائت الطويلة    ً  ً  ً ) <OS> 

7. Lengthening the short vowels تطويل الصوائت القصيرة (  ً  ً  ً   اوي) <OG> 

8. Wrong order of word characters الخطأ في ترتيب الحروف داخل الكلمة <OC> 

9. Replacement in word character(s) استبدال حرف أو أحرف من الكلمة <OR> 

10. Redundant character(s)  حرف أو أكثرزيادة  <OD> 

11. Missing character(s) نقص حرف أو أكثر <OM> 

12. Other orthographical errors أخطاء إمالئية أخرى <OO> 

2. Morphology 

 الصرف

‘ssarf 

13. Word inflection الخطأ في اختيار بنية الكلمة المناسبة <MI> 

14. Verb tense الخطأ في زمن الفعل <MT> 

15. Other morphological errors أخطاء صرفية أخرى <MO> 

3. Syntax 

 النحو

‘nnaḥw 

16. Case الخطأ في اإلعراب <XC> 

17. Definiteness الخطأ في التعريف والتنكير <XF> 

18. Gender )الخطأ في الجنس )التذكير والتأنيث <XG> 

19. Number (singular, dual and plural) في العدد )اإلفراد والتثنية والجمع( الخطأ  <XN> 

20. Redundant word كلمة زائدة <XT> 

21. Missing word كلمة ناقصة <XM> 

22. Other syntactic errors أخطاء نحوية أخرى <XO> 

4. Semantics 

 الداللة

‘ddalāla 

23. Word selection الخطأ في اختيار الكلمة المناسبة <SW> 

24.  Fasl wa wasl (confusion in use/non-use of conjunctions)  

 الخطأ في الفصل والوصل )الخطأ في استخدام أدوات العطف(

<SF> 

25. Other semantic errors أخطاء داللية أخرى <SO> 

5. Punctuation 

 عالمات الترقيم

‘alāmāt ‘t-

tarqīm 

26. Punctuation confusion عالمة ترقيم خاطئة <PC> 

27. Redundant punctuation عالمة ترقيم زائدة <PT> 

28. Missing punctuation عالمة ترقيم مفقودة <PM> 

29. Other errors in punctuation أخطاء أخرى في عالمات الترقيم <PO> 
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 Error-types explanation شرح أنواع الخطأ .3

 

3.1 Orthography اإلمالء   [’l’imlā’] 

1. Hamza (ء، أ، إ، ؤ، ئ، ئـ)  

  الهمزة

 [OH – إه]

 للهمزة عدة حاالت حسب موضعها في الكلمة )أولها، وسطها، آخرها(.

  وذلك يعتمد على البنية الصرفية للكلمة.قطعأو  وصلففي أولها تكون إما همزة ، 

  ـئـ( أو على  نبرة)ئ( أو على  ياءؤ( أو على ) واو)أ( أو على  ألفوفي وسطها وآخرها إما أن تكتب على(

 )ء(، وهذا  يعتمد على حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها.السطر

وألن شرح هذه القواعد يأخذ حيزا  كبيرا  من هذا الدليل، فليس هذا مكانا  إليرادها، ويكفي القول بأن المرّمز يحتاج إلى 

 اإللمام بقواعد الهمزة بشكل جيد.

Hamza has several forms based on its position in the word (beginning, middle, and end). 

 At the beginning, it is either Wasl or Qati’ based on the morphological form of the 

word. 

 In the middle and end, it can be on ‘lif (أ), Wāw (ؤ), Yā’ (ئ), Nabira (ـئـ), or on the line 

 This depends on the diacritics (short vowels) of Hamza itself and the preceding .(ء)

character. 

Explaining the rules of Hamza may take up lots of space in this guide, which is not 

appropriate, so what can be said here is that it is important to choose annotators who have a 

solid knowledge of Hamza rules. 

 

 هذا النوع يشمل جميع أخطاء الهمزة كما يلي:

. الخلط في كتابة الهمزة، أي كتابتها في غير موضعها 1

 الصحيح

 مثل: 

ل   ئ  أ ل ( والصحيح) س   س 

 

 . همزة زائدة2

 مثل: 

 البيت( والصحيح) ألبيت

 

 مفقودة. همزة 3

 مثل: 

 أحمد( والصحيح) احمد

 

Hamza errors are identified as the 

following: 

1. Hamza confusion (put in the wrong 

place) 

Example: 

ئ ل   أ ل   :correct form) س   (Sa’ala [asked] س 

 

2. Hamza redundant  

Example: 

 (albaīt [home]‘ البيت :correct form) ألبيت

 

3. Hamza missing 

Example: 

 (aḥmad [Ahmad]‘ أحمد  :correct form) احمد
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2. Confusion in Hā’ and Tā’ Mutadarrifatīn (ـه، ـة، ـت)  

  الخطأ في الهاء والتاء المتطرفتين

 [OT – إة]

تأتي التاء مفتوحة  )ـت( أو مربوطة  الهاء والتاء المتطرفتان هما اللتان تأتيان في آخر الكلمة، وللهاء شكل واحد )ـه(، بينما 

 )ـة(.

Hā’ and Tā’ Mutadarrifatīn usually come at the end of words. Hā’ has one form (ـه), while Tā’ 

can be opened “Maftūha” (ـت), or closed “Marbūṭa” (ـة). 

 

 يشمل هذا النوع صنفين من الخطأ:

والتاء المربوطة . الخلط بين الهاء المتطرفة )ـه( 1

 المتطرفة )ـة( 

 مثل: 

 المدرسة( والصحيح) المدرسه( 1)

 انتباه( والصحيح) انتباة( 2)

 

 . الخلط بين التاء المربوطة )ـة( والتاء المفتوحة )ـت(2

 المتطرفتين 

 مثل: 

 غابات( والصحيح) غاباة( 1)

 نافذة البيت( والصحيح) نافذت البيت( 2)

Two types of errors: 

1. Confusion between Hā’ Mutadarrifa (ـه) 

and Tā’ Marbūṭa Mutadarrifa (ـة). 

Example: 

 almadrasah‘ المدرسة :correct form) المدرسه (1)

[the school]) 

 intibāh‘ انتباه :correct form) انتباة  (2)

[attention]) 

 

2. Confusion between Tā’ Marbūṭa (ـة) and 

Tā’ Maftūha (ـت) Mutadarrifatīn. 

Example: 

 (ġābāt [forests] غابات :correct form) غاباة  (1)

 nāfiḏah نافذة  :correct form) نافذت (2)

[window]) 

 

3. Confusion in ‘alif and Yā’ Mutadarrifatīn (ا، ى، ي)  

  الخطأ في األلف والياء المتطرفتين

 [OA – إى]

والياء المتطرفين تأتيان في آخر الكلمة، فاأللف إما أن تكون ممدودة )ـا( أو مقصورة )ـى(، أما الياء فتأتي فلها شكل  األلف

 واحد )ـي(.

‘alif and Yā’ Mutadarrifatīn come at the end of a word; the ‘alif comes in two forms: 

Mamdūdah (ـا) or Maqṣūrah (ـى), while the Yā’ comes in one form (ـي). 

 

 يشمل هذا النوع صنفين من الخطأ: 

 األول: الخلط بين األلفين الممدودة )ا( والمقصورة )ى( 

 مثل: 

 أتى( والصحيح) أتا( 1)

 سما( والصحيح) سمى( 2)

 

 الثاني: الخلط بين األلف المقصورة )ى( والياء )ي(

 مثل: 

 القاضي( والصحيح) القاضى( 1)

 األقصى( والصحيح) األقصي( 2)

Two types of errors: 

1. Confusion between ‘alif Mutadarrifa 

Mamdūdah (ـا) and ‘alif Mutadarrifa 

Maqṣūrah (ـى). 

Example: 

 (atā [came]‘ أتى :correct form)  أتا  (1)

 (samā [soar] سما  :correct form) سمى  (2)

 

2. Confusion between ‘alif Mutadarrifa 

Maqṣūrah (ـى) and Yā’ Mutadarrifa (ـي). 

Example: 
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 qāḍī [the القاضي :correct form) القاضى  (1)

judge]) 

 al’aqṣā [a‘ األقصى :correct form) األقصي  (2)

proper noun, the name of the famous 

mosque in Palestine]) 

 

4. Confusion in ’alif Fāriqa (كتبوا)  

  الخطأ في األلف الفارقة 

 [OW – إت]

ألف التفريق أو الفارقة: هي ألف تزاد بعد واو الجماعة، للتنبيه أن الواو ليست أصلية في الفعل بل هي واو الجماعة 

 )ضمير(.

.يرجو 1إن كانت الواو ضميرا  فتكتب األلف )مثل: لم يكتبوا(، وإن كانت حرفا  فال تكتب )مثل: قاعدة األلف الفارقة: 

 .معلمو الطالب(. 2

’alif Fāriqa is an ’alif (ا) that is added after wāw ’alǧamā’ah, the plural pronoun (و), to indicate 

that this wāw is not a part of the word root, but is wāw ’alǧamā’ah, the plural pronoun (و). 

The rule of ’alif Fāriqa: If the character wāw is a pronoun, the ’alif Fāriqa should be added 

(e.g. لم يكتبوا lam yaktubū [did not write]), but if the wāw is the last character of the word root, 

the ’alif Fāriqa should not be added (e.g. 1. يرجو yarǧū [hope] 2. معلمو الطالب mu’allimū 

‘aṭṭullāb [students’ teachers]). 

 

 هذا النوع يشمل الخلط في حالتين: 

 األولى: كتابة األلف الفارقة في غير موضعها

 مثل: 

 مسلمو أفريقيا( والصحيحأفريقيا ) مسلموا

 

 من موضعها الثانية: إسقاط األلف الفارقة

 مثل: 

 لم يذهبوا( والصحيح) يذهبولم 

Two types of errors: 

1. Adding ’alif Fāriqa where it should not be 

added. 

Example: 

 مسلمو أفريقيا :correct form) مسلموا أفريقيا

muslimū ‘afrīqyā [Muslims of Africa]) 

 

2. Omitting ’alif Fāriqa where it should be 

added. 

Example: 

 lam yaḏhabū لم يذهبوا :correct form) لم يذهبو

[they did not go]) 

 

5. Confusion between Nūn (ن) and Tanwīn (  ً  ً  ً )  

  الخلط بين النون والتنوين

 [ON – إل]

ويلفظ في حال النون المقصود هنا عبارة عن حرف أصلي من حروف الكلمة )نحو: مؤمن(، ويكتب نونا  في آخرها، 

 الوصل أو الوقف.

، ولذا تكتب على شكل حركة مضعفة: فتحتين )قرأت كتابا   أما التنوين فهو عبارة عن نون زائدة في آخر االسم لفظا  ال كتابة 

(، ولفظها يكون في حال الوصل مع الكلمة التي تليها  ( أو كسرتين )مررت  ببيت  كبير  مفيدا ( أو ضمتين )هذا باب  واسع 

 قط، أما في الوقف فال تنطق )رجل  كريم(.ف

 وي حد ث  الخطأ في عدم التفريق بينها وبين حرف النون في كت ب  التنوين  نونا .
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The nūn (ن) intended here is one of the original word characters (e.g. مؤمن mu’min [believer]), 

which is written as nūn (ن) at the end of a word and is pronounced similarly, whether 

stopping at the end of this word or continuing to the next word. 

The Tanwīn is an extra sound, like nūn at the end of a word, but not an original character. It is 

written as double diacritic marks (  ً  ً  ً ), double fatḥah   ً  (e.g.    قرأت كتابا  مفيدا qara’tu kitāban 

mufīdan [I read a useful book]), double ḍammah  ً  (e.g. هذا باب  واسع    hāḏā bābun wāsi’un [This 

is a wide door]), or double kasrah  ً  (e.g.  مررت  ببيت  كبير marartu bibaītin kabīrin [I pass a big 

house]). The Tanwīn is pronounced only when continuing to the next word, but it is omitted 

when stopping (e.g. رجل  كريم raǧulun karīm [generous man]). 

An error occurs when it is not distinguished between the nūn at the end of a word and the 

Tanwīn, so the Tanwīn may be written as nūn. 

 

 هذا النوع يختص بكتابة النون مكان التنوين 

 مثل: 

 ثوب  جديد( والصحيحجديد ) ثوبن

This error occurs when one of the Tanwīn 

forms (  ً  ً  ً ) is written as a nūn (ن). 

Example: 

 ṯaūbun ثوب  جديد :correct form) ثوبن جديد

ǧadīd [a new dress]) 

 

6. Shortening the long vowels  

ً    اوي) تقصير الصوائت الطويلة  ً  ً )  

 [OS – إف]

 الصوائت الطويلة هي حروف العلة: األلف )ا( والواو )و( والياء )ي(.

 وتقصيرها يكون بكتابتها حركات  بدل الحروف )فتحة بدل األلف، ضمة بدل الواو، كسرة بدل الياء(.

The long vowels are: ‘alif (ا), Wāw (و) and Yā’ (ي). Shortening those long vowels is done by 

replacing them with short vowels using Fatha (  ً ) instead of ‘alif (ا), ḍammah (  ً ) instead of 

Wāw (و), and Kasrah (  ً ) instead of Yā’ (ي). 

 

 يشمل هذا النوع من األخطاء 

 كتابة األلف فتحة  -1

 مثل: 

  أوقات( والصحيح) أوق ت

 

 كتابة الواو ضمة  -2

 مثل: 

 محامون( والصحيح) محام ن

 

 كتابة الياء كسرة  -3

 مثل: 

ق  عميق( والصحيح) عم 

Three types of errors: 

1. Writing the ‘alif (ا) as Fatha (  ً ) 

Example: 

 (awqāt [times]‘ أوقات :correct form) أوق ت

 

2. Writing the Wāw (و) as ḍammah (  ً ) 

Example: 

 Muhāmūn محامون :correct form) محام ن

[lawyers]) 

 

3. Writing the Yā’ (ي) as Kasrah (  ً ) 

Example: 

 (amīq [deep]‘ عميق :correct form) عم ق
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7. Lengthening the short vowels  

ً  ) تطويل الصوائت القصيرة  ً  ً   اوي)  

 [OG – إق]

 الصوائت القصيرة هي الحركات: الفتحة )ـ ( والضمة )ـ ( والكسرة )ـ (.

وهذا الخطأ عكس الخطأ السابق تماما ، فتطويل الصوائت القصير يكون بكتابتها حروفا ، حيث تكتب الفتحة ألفا ، والضمة 

.  واوا ، والكسرة ياء 

The short vowels are: Fatha (  ً ), ḍammah (  ً ) and Kasrah (  ً ). Lengthening those short vowels 

is the opposite of the previous error; the short vowels are replaced with long vowels, using 

‘alif (ا) instead of Fatha (  ً ), Wāw (و) instead of ḍammah (  ً ), and Yā’ (ي) instead of Kasrah (  ً ). 

 

 ن األخطاء يشمل هذا النوع م

 كتابة الفتحة ألفا   .8

 مثل: 

( والصحيح) عندكا   عندك 

 

 . كتابة الضمة واوا  2

 مثل: 

 عنده ( والصحيح) عندهو

 

 . كتابة الكسرة ياء  3

 مثل: 

 به ( والصحيح) بهي

Three types of errors: 

1. Writing the Fatha (  ً ) as ‘alif (ا)  

Example: 

 (indaka [you have]‘ عندك   :correct form) عندكا

 

2. Writing the ḍammah (  ً ) as Wāw (و) 

Example: 

 (indahu [he has]‘ عنده   :correct form) عندهو

 

3. Writing the Kasrah (  ً ) as Yā’ (ي) 

Example: 

 (bihi [with it] به    :correct form) بهي

 

8. Wrong order of word characters  

الحروف داخل الكلمةالخطأ في ترتيب    

 [OC – إط]

يقع هذا الخطأ غالبا  بسبب السرعة في الكتابة خصوصا  على الحاسب اآللي، ولذا يعتبر أحيانا  من األخطاء الطباعية أو 

 المطبعية. ويقصد به هنا أن تكون جميع حروف الكلمة مكتملة دون زيادة أو نقص، لكنها في غير مكانها الصحيح.

This error usually occurs because of speed-typing on computer keyboards (typos). This error 

occurs when the word characters are all present, but in the wrong order. 

 

يشمل هذا النوع وجود حرف أو أكثر من أحرف الكلمة 

 في غير مكانها الصحيح 

 مثل: 

  استغفر( والصحيح) استفغر

This error type occurs when the word 

characters are in the wrong order. 

Example: 

 istaġfara [ask‘ استغفر :correct form) استفغر

forgiveness]) 

 

9. Replacement in word character(s)  

  استبدال حرف أو أحرف من الكلمة

 [OR – إس]

يقع هذا الخطأ كسابقه بسبب السرعة في الكتابة. ويقصد به هنا أن يوجد حرف )أو أكثر( من خارج الكلمة مكان أحد )أو 

 بعض( حروفها مع بقاء عدد األحرف صحيحا .
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This error usually occurs – like the previous error – because of speed-typing on computer 

keyboards (typos). This error occurs when one or more characters of a word is/are replaced 

with one or more other characters, and the number of the word characters is still correct. 

 

 يشمل هذا النوع استبدال حرف أو أكثر من أحرف الكلمة

 مثل: 

 دال حرف واحداستب امتنع( والصحيح) امتنغ

استبدال  يقلل من السكر( والصحيحمن السكر ) يقبب

 حرفين

استبدال ثالثة أحرف،  االعتمادات( والصحيح) االغثماذات

 وهكذا..

This error type occurs when one or more 

characters of a word is/are replaced. 

Example: 

 (imtana’a [refrain]‘ امتنع :correct form) امتنغ

one character was replaced 

Example: 

 يقلل من السكر :correct form) يقبب من السكر

Yuqallil min ‘assukkar [reduce the amount 

of sugar]) two characters were replaced 

Example: 

 االعتمادات :correct form) االغثماذات

‘al’i’timadāt [funds]) three characters were 

replaced 

 

10. Redundant character(s)  

  حرف أو أحرف زائدة

 [OD – إز]

هذا الخطأ يحدث عندما توجد أحرف الكلمة كاملة إضافة إلى حرف أو أحرف زائدة، سواء من أحرف الكلمة نفسها أو من 

 خارجها.

This error occurs when all characters of a word are present, in addition to further characters 

either from those used in the word or from others. 

 

 يشمل هذا النوع من األخطاء 

زيادة حرف )أو أكثر( في الكلمة سواء من جنس أحرفها 

 أو من غير أحرفها

 مثل: 

زيادة حرف واحد من نفس  كتبت( والصحيح) كتبتت

 أحرف الكلمة

فين زيادة حر المستوصفات( والصحيح) المسشتوصفقات

 من خارج أحرف الكلمة

This error type includes repeating one or 

more of the word’s characters, or adding 

further characters. 

Example: 

 (katabtu [I wrote] كتبت :correct form) كتبتت

one character of the word was repeated 

Example: 

 المستوصفات :correct form) المسشتوصفقات

‘almustawsafāt [the health centres]) two 

characters were added 

 

11. Missing character(s)  

  حرف أو أحرف ناقصة

 [OM – إن]

 هذا الخطأ يحدث عند إسقاط أحد أو بعض أحرف الكلمة.

This error occurs when one or more characters of a word are omitted. 
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 يشمل هذا النوع سقوط حرف أو أكثر من الكلمة 

 مثل: 

سقوط حرف  الحاسب اآللي( والصحيحاآللي ) الحاب

 واحد

سقوط  المستشفيات( والصحيح) المتشفاتالمرضى في 

 حرفين

This error type includes omitting one or 

more of the word’s characters. 

Example: 

 alḥāsib‘ الحاسب اآللي :correct form) الحاب اآللي

‘al’ālī [the computer]) one character of the 

word was omitted 

Example: 

المرضى في  :correct form) المرضى في المتشفات

مستشفياتال  ‘almarḍā fī ‘almustašfayāt [the 

hospitals]) two characters were omitted 

 

12. Other orthographical errors  

  أخطاء إمالئية أخرى

 [OO – إخ]

تحت هذا النوع يوضع كل خطأ ال تشمله األنواع السابقة، 

وعند وجود مجموعة من األخطاء التي تمثل نوعا  جديدا  

 واضح المعالم، فيمكن إنشاء بند جديد خاص به.

All uncategorisable error types should be 

placed here, and when there is a group of 

errors that can be separated, a new error 

type can be created. 

 
3.2 Morphology الصرف [’ssarf] 

13. Word inflection  

  الخطأ في اختيار بنية الكلمة المناسبة

 [MI – صص]

البنية الصرفية للكلمة قد يسبب عدة أنواع من الخطأ، بعضها صرفي  المقصود ببنية الكلمة الصيغة الصرفية لها. اختالف

 وبعضها نحوي كما يلي:

 .قد تختلف الصيغة الصرفية للفعل مما يسبب اختالفا  في زمنه، وهذا يمثله الخطأ الصرفي في زمن الفعل 

  أو اإلعراب، وهذا تمثله قد تختلف الصيغة الصرفية مما يسبب عدم التطابق إما في العدد أو الجنس أو التعريف

 األخطاء النحوية الخاصة بالتطابق في هذه النقاط األربع.

 .قد تختلف الصيغة الصرفية دون أن تسبب أيا  من األخطاء السابقة، فيكون خطأ صرفيا  عاما  تحت هذا النوع 

Word inflection is the morphological form of the word. Using a different form of a word may 

cause morphological or syntactic errors as follows: 

 Using a different form of a verb may lead to an incorrect verb tense. This error is 

represented by the error: verb tense. 

 Using a different form may lead to disagreement in number, gender, definiteness, or 

case. These errors are represented by four error types in the Syntax section. 

 Using a different form may lead to an error, but not one covered by any of those 

already mentioned. This can be considered a general morphological error, classified 

under the current error type. 

 

 This error type includes using an incorrect، مع عدم استخدام بنية صرفية خاطئةيشمل هذا النوع 
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  ه بزمن الفعل أو األخطاء النحويةارتباط

 مثل: 

  (الدرس كتابة والصحيحالدرس ) اكتتاب

morphological form, but not in verb tense 

or classified in the Syntax section. 

Example: 

 كتابة الدرس :correct form) اكتتاب الدرس

kitābata ‘addars [to write the lesson]) 

 

14. Verb tense  

  الخطأ في زمن الفعل

 [MT – صز]

اللغة العربية تدل على أزمنة ثالثة: ماض  وحاضر ومستقبل، حسب صيغتها الصرفية. وال بد لألفعال أن  في  األفعال

تراعي الزمن الذي يتحدث عنه النص، فإذا تم استخدام صيغة مختلفة )حاضر بدل الماضي، أو الماضي بدل المستقبل مثال ( 

 فقد يختل المعنى المقصود.

Verbs in Arabic indicate three tenses (past, present and imperative) based on their forms. The 

verb used should be consistent with the context in terms of its tense. Using different verb 

tenses may lead to different meanings. 

 

 بنية صرفية تدل على زمن خاطئيشمل هذا النوع 

 مثل: 

  سنشتري المالبس( غدا   والصحيحالمالبس ) اشترينا غدا  

تم استعمال صيغة الفعل الماضي )اشترينا( في جملة 

تتحدث عن المستقبل، والصحيح استخدام الفعل الدال على 

 نفس الزمن )سنشتري(

This error type includes using an incorrect 

verb tense.  

Example: 

غدا   سنشتري  :correct form) غدا   اشترينا المالبس

 ġadan sanaštarī ‘almalābis المالبس

[tomorrow, we will buy the clothes]) 

The past tense (اشترينا [bought]) was used in 

a sentence about the future, the correct 

form of the verb is (سنشتري [will buy]), which 

indicates the future 

 

15. Other morphological errors  

صرفية أخرىأخطاء    

 [MO – صخ]

تحت هذا النوع يوضع كل خطأ ال تشمله األنواع السابقة، 

وعند وجود مجموعة من األخطاء التي تمثل نوعا  جديدا  

 واضح المعالم، فيمكن إنشاء بند جديد خاص به.

All uncategorisable error types should be 

placed here, and when there is a group of 

errors that can be separated, a new error 

type can be created. 

 
3.3 Syntax النحو [’nnaḥw] 

16. Case  

  الخطأ في اإلعراب

 [XC – نب]

: مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو يقصد بالخطأ في اإلعراب تغيير حالة الكلمة عما يفترض أن تكون في السياق

 مجزومة.
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The error in word case occurs when a word is in the wrong case from which it should be 

based on the context: Nominative, Genitive, Accusative, etc. 

 

  الخطأ في إعراب الكلمةيشمل هذا النوع 

 مثل: 

  على الحاضرين( والصحيح) الحاضرونعلى 

This error type includes the error in a word 

case.  

Example: 

 على الحاضرين  :correct form) على الحاضرون

‘alā ‘alḥāḍirīn [on the attendees]) 

 

17. Definiteness  

  الخطأ في التعريف والتنكير

 [XF – نع]

ل م، والضمير، واالسم الموصول، واسم اإلشارة، ، والمعرف ب)ال(، والمضاف إلى إحدى  المعارف سبعة أنواع هي: الع 

 المعارف السابقة، والمنادى المقصود تعيينه بالنداء. فإذا لم تكن الكلمة من هذه األنواع فهي نكرة.

لكلمة أخرى يلزم تطابقهما، أو مخالفة لما يفترض أن يكون عليه يقصد بالخطأ في التعريف والتنكير أن تكون الكلمة مخالفة 

 السياق.

Types of definite nouns are: proper noun, pronoun, relative noun, demonstrative noun, 

definite noun with a definite article ‘al (ال), indefinite noun added before a definite noun from 

the above, and the noun addressed by Yā (يا).  Other types of nouns are indefinite. 

The error in definiteness occurs when there is no agreement between two definite or 

indefinite nouns when there should be, or between the noun used and what it should be in 

the context.  

 

 يشمل هذا النوع: 

التطابق في التعريف والتنكير بين  .2

 كلمتين أو أكثر في الجملة 

 مثل: 

اشتريت  والصحيح) حمراءاشتريت السيارة 

خطأ في تطابق التعريف  السيارة الحمراء(

 والتنكير بين الصفة والموصوف

 

ما كلمة مع التنكير في تعريف و خطأ. 2

 الكالميفترض أن يكون عليه 

 مثل: 

 والصحيحجميال  ) جوعندما وصلنا كان 

  عندما وصلنا كان الجو جميال (

This error type occurs: 

2. When there is no agreement between two 

definite or indefinite nouns when there 

should be 

Example: 

 اشتريت السيارة الحمراء :correct form) اشتريت السيارة حمراء

‘ištaraītu ‘alssayyārata ‘alḥamrā’ [I bought the red 

car]) 

The word (السيارة [the car]) is definite, while its 

adjective (حمراء [red]) is not, so a definite adjective 

should be used (الحمراء [the red]). 

2. When there is no agreement between the noun 

used and what it should be in the context 

Example: 

عندما وصلنا كان  :correct form) عندما وصلنا كان جو جميال  

 indamā wasalnā kān ‘alǧawwu ǧamīlan‘ الجو جميال  

[when we arrived, the weather was nice]) 

The word (جو [weather]  ( is indefinite, while in this 

context, it should be definite (الجو [the weather]). 
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18. Gender  

  الخطأ في الجنس )التذكير والتأنيث(

 [XG – نذ]

 التطابق في الجنس يكون الزما  أحيانا  بين كلمتين أو أكثر في الجملة، أو بين الكلمة مع ما يفترض أن يكون عليه الكالم. 

 ب خلال  في بنية الجملة.ولذا فإن عدم وجود التطابق يسب

Agreement in gender is sometimes required. This can be either between two or more words, 

or between a word and its context. Disagreement in these cases may cause an error in 

sentence structure. 

 

 يشمل هذا النوع: 

التطابق في الجنس بين كلمتين أو أكثر  .2

 في الجملة 

 مثل: 

اشتريت  والصحيح) جديدةاشتريت كتابا  

خطأ في تطابق الجنس بين  كتابا  جديدا (

حيث است خدمت صفة  الصفة والموصوف

مؤنثة مع موصوف مذكر، والصحيح 

 استخدام صفة مذكرة

 

ما . التطابق في الجنس بين كلمة مع 2

 عليه الكالميفترض أن يكون 

 مثل: 

 والصحيح) كتابها الطالبأعطت المعلمة 

  (كتابها ةالطالبأعطت المعلمة 

This error type includes: 

2. When there is no agreement in gender between 

two nouns when there should be 

Example: 

 اشتريت كتابا  جديدا   :correct form) اشتريت كتابا  جديدة

‘ištaraītu kitāban ǧadīdan [I bought a new book]) 

The word (  كتابا [book]) is masculine, while its 

adjective (جديدة [new-F]) is feminine, so a masculine 

adjective should be used (  جديدا [new-M]). 

 

2. When there is a no agreement in gender between 

a noun used and what it should be in the context 

Example: 

أعطت المعلمة  :correct form) أعطت المعلمة الطالب كتابها

 a’ṭat ‘almu’allimatu ‘alṭālibata kitābahā‘ الطالبة كتابها

[the teacher gives the book to her student]) 

The word (الطالب [student]) is masculine, while in this 

context, it should be feminine ( ةالطالب  [student-F]). 

 

19. Number (singular, dual and plural)  

  الخطأ في العدد )اإلفراد والتثنية والجمع(

 [XN – نف]

 أن يكون عليه الكالم. التطابق في العدد يكون الزما  أحيانا  بين كلمتين أو أكثر في الجملة، أو بين الكلمة مع ما يفترض 

 ولذا فإن عدم وجود التطابق يسبب خلال  في بنية الجملة.

Agreement in number is sometimes required. This can be either between two or more words, 

or between a word and its context. Disagreement in these cases may cause an error in 

sentence structure. 

 

 يشمل هذا النوع: 

التطابق في العدد بين كلمتين أو أكثر  .2

 في الجملة 

 مثل: 

اشتريت ثيابا   والصحيح) أبيضاشتريت ثيابا  

This error type includes: 

2. When there is no agreement in number between 

two nouns when there should be 

Example: 
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خطأ في تطابق العدد بين الصفة  بيضا (

 والموصوف

 

ما يفترض . التطابق في العدد بين كلمة مع 2

 أن يكون عليه الكالم

 مثل: 

قبل الساعة السادسة  الشموستشرق 

تشرق الشمس قبل الساعة  والصحيح)

  السادسة(

 اشتريت ثيابا  بيضا   :correct form) اشتريت ثيابا  أبيض

‘ištaraītu ṯiyāban bīḍan [I bought white clothes]) 

The word (  ثيابا [clothes]) is plural, while its adjective 

 is singular, so a plural adjective ([white-S] أبيض)

should be used (  بيضا [white-P]). 

 

2. When there is no agreement in number between a 

noun used and what it should be in the context 

Example: 

تشرق الشمس  :correct form) تشرق الشموس قبل الساعة السادسة

 tušriqu ‘alššamsu qabla ‘alsā’a قبل الساعة السادسة

A’lsādisah [the sun rises before six o’clock]) 

The word (الشموس [sun-P]) is plural, while in this 

context, it should be singular (الشمس [sun-S]). 

 

20. Redundant word  

  كلمة زائدة

 [XT – نز]

 يحدث هذا الخطأ غالبا  عند تكرار كلمة أكثر من مرة مع عدم الحاجة للكلمة المكررة.

 كما يحدث كذلك عند وجود كلمة زائدة عن حاجة الجملة، مما يسبب خلال  في بنيتها النحوية.

This error usually occurs when a word is repeated more than once, and there is no need for 

the second word. It also occurs when there is a redundant word that causes an error in 

sentence structure. 

 

 يشمل هذا النوع:

 تكرار الكلمة أكثر من مرة داخل الجملة .2

 مثل: 

وصلت إلى  والصحيح) بيتي إلىإلى وصلت 

  (بيتي

 

. وجود كلمة أو كلمات زائدة عن البنية 2

 الصحيحة للجملة

 مثل: 

ذهبت  والصحيحالمدرسة ) عندإلى ذهبت 

 إلى المدرسة(

This error type includes: 

2. Repeating the word more than once when not 

necessary 

Example: 

 wasaltu وصلت إلى بيتي :correct form) وصلت إلى إلى بيتي

‘ilā ‘albaytī [I’ve arrived at my house]) 

The word (إلى [at]) was repeated twice. 

 

2. When there is a redundant word that causes an 

error in the sentence structure 

Example: 

 ذهبت إلى المدرسة :correct form) ذهبت إلى عند المدرسة

ḏahabtu ‘ilā ‘almadrasah [I went to school]) 

The word (عند [at]) was redundant.  
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21. Missing word  

  كلمة ناقصة

 [XM – نن]

 هذا الخطأ يحدث عند سقوط كلمة من الجملة مما يسبب خلال  في بنيتها النحوية.

This error occurs when a word is omitted from the sentence, which leads to an error in 

sentence structure. 

 

يشمل هذا النوع سقوط كلمة أو أكثر من 

 الجملة 

 مثل: 

تحدثنا عن  والصحيح) تحدثنا المشروع

  (المشروع

This error type occurs when a word is omitted from 

the sentence. 

Example: 

عن المشروعتحدثنا  :correct form) تحدثنا المشروع  

taḥaddaṯnā ‘an ‘almašrū’ [we talked about the 

project]) 

The word (عن [about]) was omitted. 

 

22. Other syntactic errors  

  أخطاء نحوية أخرى

 [XO – نخ]

هذا النوع يوضع كل خطأ ال تشمله األنواع السابقة،  تحت

وعند وجود مجموعة من األخطاء التي تمثل نوعا  جديدا  

 واضح المعالم، فيمكن إنشاء بند جديد خاص به.

All uncategorisable error types should be 

placed here, and when there is a group of 

errors that can be separated, a new type 

can be created. 

 
3.4. Semantics الداللة [’ddalāla] 

23. Word selection  

  الخطأ في اختيار الكلمة المناسبة

 [SW – دب]

االختيار المناسب للكلمات يعتمد على معرفة معانيها المعجمية، وكذلك السياقات المناسبة الستخدامها، ومن هنا ينشأ الخطأ 

 اختيار الكلمة المناسبة للسياق الذي ورت فيه.الداللي في عدم 

Appropriate selection of a word depends on its lexical meaning and the suitable contexts 

when it can be used. A semantic error may arise when the word selected is inappropriate for 

the context. 

 

عدم الدقة في اختيار يشمل هذا النوع 

 المفردة المناسبة للسياق 

 مثل: 

بيننا  االلتقاءاشتقت له، فقد طال 

اشتقت له، فقد طال البعد  والصحيح)

 الخطأ في اختيار الكلمة المناسبة بيننا(

This error type includes selecting a word that is 

inappropriate for the context. 

Example: 

 I miss him; we were together] اشتقت له، فقد طال االلتقاء بيننا

for a long time] (correct form: اشتقت له، فقد طال البعد بيننا 

‘ištiqtu lahu faqad ṭāla ‘albu’du baynanā [we have been 

away for a long time]) 

The word (البعد [away]) is more appropriate for the 

context from the word (االلتقاء [together]) 
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24. Fasl wa wasl (confusion in use/non-use conjunctions)  

  الفصل والوصل )سوء استخدام أدوات العطف(

 [SF – دف]

الفصل والوصل أحد العناصر الهامة في توضيح معاني الجمل، وعند الوصل تستخدم حروف العطف غالبا ، وتحذف عند 

إلى معنى خاطئ، وهو المقصود بالخطأ في الفصل  –أو فصلها عن بعضها  –الفصل، وقد يؤدي ربط الجمل أحيانا  

 والوصل. 

Fasl wa wasl (conjunctions) are important factors for clarifying sentence  meanings. 

Conjunctions are usually used for connecting sentences (wasl), and they are omitted for 

disconnecting (Fasl). Sometimes, using conjunctions – or omitting them – may lead to an 

unintended meaning, which falls under this error type. 

 

 يشمل هذا النوع: 

. وصل الجمل في موضع يفترض 1

 فيه الفصل 

 مثل: 

لم أكلمه إلى أن فعندما رأيته مشغوال  

عندما رأيته مشغوال   والصحيحكلمني )

  لم أكلمه إلى أن كلمني(

 

. فصل الجمل في موضع يفترض 2

 فيه الوصل 

 مثل: 

إلى  صحبتهلقيت زميلي في الطريق، 

لقيت زميلي في  والصحيحالمدرسة )

  الطريق، فصحبته إلى المدرسة(

This error type includes: 

1. Using a conjunction where it is not appropriate 

Example: 

عندما رأيته  :correct form) عندما رأيته مشغوال  فلم أكلمه إلى أن كلمني

 indamā ra’aytuhu mašġulan lam‘ مشغوال  لم أكلمه إلى أن كلمني

‘ukallimhu ‘ilā ‘an kallamanī [when I saw he was busy, I 

did not talk to him till he started talking to me]) 

The conjunction (ف [and]) was not appropriate in this 

context. 

 

2. Omitting a conjunction where it is appropriate 

Example: 

لقيت  :correct form) لقيت زميلي في الطريق، صحبته إلى المدرسة

 laqītu zamīlī fiī ‘alṭarīq زميلي في الطريق، فصحبته إلى المدرسة

faṣaḥibtuhu ‘ilā ‘almadrasah [I met my classmate on my 

way and accompanied him to the school]) 

The conjunction (ف [and]) was more appropriate in this 

context. 

 

25. Other semantic errors  

  أخطاء داللية أخرى

 [SO – دخ]

تحت هذا النوع يوضع كل خطأ ال تشمله األنواع السابقة، 

وعند وجود مجموعة من األخطاء التي تمثل نوعا  جديدا  

 واضح المعالم، فيمكن إنشاء بند جديد خاص به.

All uncategorisable error types should be 

placed here, and when there is a group of 

errors that can be separated, a new error 

type can be created. 
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3.5. Punctuation عالمات الترقيم [’alāmāt ’t-tarqīm] 

26. Punctuation confusion  

 عالمة ترقيم خاطئة

 [PC – تط]

عالمات الترقيم هي عالمات تستخدم عند كتابة النصوص لتسهيل قراءة النص، وبيان أماكن الوقف مثل نهاية الجمل 

 والفقرات، ومن هذه العالمات:

 الفاصلة )،(: تستخدم عدة مواضع منها الفصل بين الجمل القصيرة، وبين أقسام الشيء، وبعد المنادى.

ملتين أحدهما سبب لألخرى، أو بين مجموعتين أو أكثر من العبارات أو الجمل الفاصلة المنقوطة )؛(: تستخدم بين ج

 القصيرة.

 النقطة ).(:تستخدم في نهاية الجمل التامة، وفي نهاية الفقرات.

 عالمة االستفهام )؟(:تستخدم بعد الجمل االستفهامية.

 عالمة التعجب )!(:تستخدم بعد الجمل التعجبية، واالنفعالية.

 لرأسيتان ):(: تستخدم قبل القول، أو المثال، أو التعريف؛ وبين الشيء وأقسامه. النقطتان ا

 القوسان )) ((: تستخدم حول الجمل التفسيرية ونحوها.

 عالمة التنصيص أو االقتباس )" "(: تستخدم للكالم المنقول بنصه.

 (:تستخدم حول الجمل االعتراضية.-الشرطة )

 الحذف )...(: تستخدم عند االستغناء عن بعض الكالم. عالمة

Punctuation includes those marks used when writing to facilitate text readability and to clarify 

the stop or pause positions in sentence flow, such as the end of a sentence or a paragraph. The 

following are examples of punctuation: 

Comma (،): used in a number of situations, e.g., after dependent clauses, between items in a 

series, and after the noun addressed by Yā (يا). 

Semicolon (؛): used between two sentences when one of them is the reason for the other, or 

between two clauses, or short sentences. 

Full stop or period (.): used at the end of complete sentences or paragraphs. 

Question mark (؟): used after questions. 

Exclamation point (!): used after strong emotions. 

Colon (:): used before speech, examples, definitions, or parts. 

Brackets (()): used around interpretation sentences or related items. 

Quotation marks (""): used for direct quotes. 

Dash (-): used for adding emphasis or an interruption. 

Ellipsis (...): used for omission of words. 

 

يشمل هذا النوع حدوث خطأ في استخدام عالمة الترقيم 

المناسبة، بحيث يتم استخدام عالمة في موضع عالمة 

 أخرى.

 مثل: 

  من أنت؟( والصحيح) ،من أنت

This error type includes using incorrect 

punctuation. 

Example: 

 man ‘anta من أنت؟ :correct form) من أنت،

[who are you?]) 

A comma was used where a question mark 

should have been used. 
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27. Redundant punctuation  

  عالمة ترقيم زائدة

 [PT – تز]

يشمل هذا النوع استخدام عالمة ترقيم في موضع 

 ال يفترض أن توجد فيه أي عالمة.

 مثل: 

  وكيف نجوتم؟( والصحيح) ؟نجوتم ؟وكيف

This error type includes using punctuation when 

none should be used. 

Example: 

 wakayfa وكيف نجوتم؟ :correct form) وكيف؟ نجوتم؟

naǧawtum [and how did you survive?]) 

The first question mark is redundant. 

 
28. Missing punctuation   

ترقيم مفقودة عالمة   

 [PM – تن]

سقوط عالمة ترقيم من النوع يشمل هذا 

موضعها، بحيث يترك المكان خاليا  دون عالمة 

 في حين يفترض وجودها.

 مثل: 

وعندها غادرت البيت وأقفلت الباب وركبت 

وعندها غادرت البيت،  والصحيحالسيارة. )

  وأقفلت الباب، وركبت السيارة.(

 

This error type includes omitting  punctuation 

when it should be used 

Example: 

 correct) وعندها غادرت البيت وأقفلت الباب وركبت السيارة.

form: .وعندها غادرت البيت، وأقفلت الباب، وركبت السيارة 

wa’indaha ġādartu ‘albayit wa’aqfaltu ‘albāb 

warakibtu ‘alssayyārah [and then I left the house, 

locked the door, and got into the car]) 

A comma was missed between the phrases. 

 
29. Other errors in punctuation  

  أخطاء أخرى في عالمات الترقيم

 [PO – تخ]

هذا النوع يوضع كل خطأ ال تشمله األنواع السابقة،  تحت

وعند وجود مجموعة من األخطاء التي تمثل نوعا  جديدا  

 واضح المعالم، فيمكن إنشاء بند جديد خاص به.

All uncategorisable error types should be 

placed here, and when there is a group of 

errors that can be separated, a new error 

type can be created. 
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 Method of error annotating طريقة ترميز األخطاء .4

عند ترميز الخطأ ال بد من تحديد 

 ثالث نقاط بدقة:

 . العبارة الخاطئة 1

. مجال الخطأ ونوعه )من 2

 خالل جدول األخطاء(

 . العبارة الصحيحة3

 

 مثال:

وقد ركبنا السيارة النص: "

 "وذهبنا في نزهة الكبير،

 "الكبير. العبارة الخاطئة: "1

خطأ . مجال الخطأ ونوعه: 2

 نحوي، المطابقة في الجنس 

لم تتطابق الصفة "الكبير" (

مع الموصوف "السيارة"  ]مذكر[

 (]مؤنث[

 "الكبيرة. العبارة الصحيحة: "3

Three things should be properly identified when tagging: 

1. Error form  

2. Error category and type 

3. Correcting form 

 

Example: 

Text: “وقد ركبنا السيارة الكبير، وذهبنا في نزهة” 

Waqad rakibnā ‘assayyārah ‘alkabīr, waḏahabnā fī nuzha 

[and we got into the big [gender: M] car [gender: F] and went 

on a journey] 

1. Error form: “الكبير” ‘alkabīr [big]+[gender: M] 

2. Error category and type: Syntax, Agreement in gender. 

(The adjective “الكبير” ‘alkabīr [big]+[gender: M] did not have 

an agreement with the noun “السيارة” ‘assayyārah 

[car]+[gender: F]) 

3. Correct form: “الكبيرة” ‘alkabīrah [big]+[gender: F] 
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 Rules of tagging and overlap قواعد الترميز وحاالت التداخل .5

instances 

 (.Dagneaux et al, 2005 عند كماالترميز يكون على أساس الكلمة الخاطئة، وليس الصحيحة ) القاعدة األولى: 1.5

على أنها خاطئة إمالئيا  لوجود حرف زائد. وليس مقبوال  ترميز الكلمة الصحيحة  ترمز"أخذ"(  والصحيح)فمثال  كلمة "أخذذ" 
 "أخذ" على أن بها حرفا  ناقصا  عن الكلمة الخاطئة.

5.1 Rule 1: Tagging should be performed on the basis of the incorrect form, not the correct 

form (as in Dagneaux et al, 2005). 

For example, the word “أخذذ” ‘aḫḏaḏa [took] (correct form: “أخذ” ‘aḫaḏa) should be tagged with 
the orthographical error “Redundant character(s)”. It is not acceptable to tag the correct form 
 .”أخذذ“ as it has a missing character compared to the incorrect one ”أخذ“

 

اختيار مجال الخطأ ال بد أن يكون حسب ترتيب محدد )ما عدا عالمات الترقيم( ابتداء  من األعلى  القاعدة الثانية: 1.9

 )الداللة( وانتهاء باألدنى )اإلمالء( حسب ترتيب المستويات اللغوية، انظر الشكل أدناه.

الت على خطأ واحد فإن المجال األعلى هو األنسب غالبا ، إال أن أظهر اختبار جدول الترميز أنه عندما ينطبق اثنان من المجا
 يكون هناك سبب واضح لعكس ذلك. عالمات الترقيم ال تدخل في هذه القاعدة ألنها ال تتداخل مع المجاالت األخرى. 

لى الشكل النهائي مالحظة أنه ينبغي أن يكون تصحيح عالمات الترقيم بعد تصحيح النص نفسه، حيث إنها مبنية ع المهممن 
 للنص لتؤدي دورها في تسهيل قراءته وفهمه. 

5.2 Rule 2: Choosing an error category should be based on specific order (except 

punctuation), starting from the highest (style) to the lowest (orthography). See the figure 

below. 

Testing the tagset showed that when two categories are applicable to one error, usually the 
higher one is the most appropriate, unless there is a clear reason for the opposite. The 
punctuation category is not included in this rule, as it does not overlap with other categories. It 
is IMPORTANT to notice that punctuation should be corrected after text corrections, as they 
depend on the final form of the text to make it more readable and understandable. 

 

 

 

 األمثلة التالية تشرح هذه القاعدة بتفصيل أكثر:

 لخطأ الصرفي أعلى من الخطأ اإلمالئيا 1.2.5

ألن صيغة المكّررة تدل على الملل وعدم الفائدة،  –"المتكررة"  والصحيح" )المكّررةالخطأ في جملة "زادني ثقة بوصاياه 
 صرفيا  ( 2"ت"(، و ) –)حرف مفقود  إمالئيا  ( 1يمكن أن يكون )أما المتكررة فتدل على حرص الناصح بتكراره لنصيحته( 
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"المتكررة"(، ولكن نظرا  ألن كلمة "المكررة" هي كلمة صحيحة إمالئيا ، فاالحتمال األكبر أن الخطأ يرجع  –يغة الكلمة )ص
 إلى اختيار الصيغة الصرفية المناسبة للسياق أكثر من كونه نسيانا  لحرف التاء. فالخطأ هنا صرفي وليس إمالئي.

The following instances show more details about this rule: 

5.2.1 The morphological error is higher than the orthographical 

The error in the sentence " المكررةزادني ثقة بوصاياه  " zādanī ṯiqatan biwaṣāyāh ‘almukarrarah [he 

made me more confident by his repeated advice] (correct form: “المتكررة” ‘almutakarrirah – as 

the inflection “المكررة” ‘almukarrarah shows that the advice was boring and useless, while 

 almutakarrirah indicates the adviser’s concern by repeating the advice) can be (1)‘ ”المتكررة“

orthographical (character missing - "ت"), and (2) morphological (Word inflection - "المتكررة"). 

However, given that the word "المكررة" is a correct word orthographically, the error is more 

likely to relate to selecting the suitable inflection rather than missing the character "ت".  So, 

the error here is morphological, not orthographical. 

 

 الخطأ النحوي أعلى من الخطأ الصرفي 1.2.2

اختار الطالب كلمة  –)صيغة الكلمة  صرفيا  ( 1يمكن أن يكون )"اذهب"(  والصحيح)" اذهبيالخطأ في جملة "فقلت له 
لم يتطابق الفعل المؤنث "اذهبي" مع الضمير المذكر في  –س )المطابقة في الجن نحويا  ( 2"اذهبي" مكان "اذهب"(، و )

 "له"(، ولكن نظرا  ألن تحديد الصيغة الصحيحة للكلمة ينبني على المطابقة النحوية فإن الخطأ هنا نحوي. 
الف في بناء على المثال السابق يمكن القول بأن األنواع األربعة األولى من األخطاء النحوية تستلزم وجود اخت مالحظة:

 الصيغة الصرفية، ومع ذلك فإن الخطأ يبقى نحويا  ألنه أكثر تحديدا  من الخطأ الصرفي.

5.2.2 The syntactic error is higher than the morphological 

The error in the sentence " اذهبيفقلت له  " faqultu lahu ‘iḏhabī [I told him (gender: M) to go 

(gender: F)] (correct form: “اذهب” ‘iḏhab [go (gender: M)]) can be (1) morphological (Word 

inflection – selecting the inflection “اذهبي” ‘iḏhabī [go (gender: F)] instead of “اذهب” ‘iḏhab [go 

(gender: M)]), and (2) syntactic (Agreement in gender – the verb form “اذهبي” ‘iḏhabī [go 

(gender: F)] does not agree with the pronoun “له” lahu [him (gender: M)]). However, given that 

selecting the right form of the word is based on the syntactic agreement, the error here is 

syntactic. 

Note: Based on the previous example, it can be said that the first four errors in the syntactic 

category have to include differences in the words’ inflections, but such errors are still syntactic, 

as these four types are more specific than the morphological type.   
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 من الخطأ النحوي الخطأ الداللي أعلى 1.2.5

كانت هذه رحلتي األولى لهذا المكان." فالخطأ في جملة "وبعد أن أمضينا وقتا  طويال  في الطريق وصلنا إلى بيوتنا. 
بحذف  –"وبعد أن أمضينا وقتا  طويال  في الطريق وصلنا إلى بيوتنا. كانت هذه رحلتي األولى لهذا المكان"  والصحيح)

)الفصل  دالليا  ( 2حرف العطف "ف"(، و ) –)كلمة زائدة  نحويا  ( 1يمكن أن يكون )ملتين( حرف العطف للفصل بين الج
حيث تم هنا الوصل بين جملتين منفصلتين في المعنى(. وحيث إن الغرض هنا  – الخطأ في استخدام أدوات العطفوالوصل، أي 

يمكن اعتباره كلمة زائدة، أي ي ستبعد أن تكون قد من إضافة الكلمة "ف" هو الربط بين الجملتين، فالغالب أنه مقصود وال 
ضعت عن طريق الخطأ. ولذا فإن الخطأ هنا داللي وليس نحويا .   و 

5.2.3 The semantic error is higher than the syntactic 

The error in the sentence " كانت هذه الرحلة ممتعة فوبعد أن أمضينا وقتا  طويال  في الطريق وصلنا إلى بيوتنا. 

 waba’da ‘an ‘amḍaynā waqtan ṭawilan fī ‘aṭṭarīq waṣalnā ‘ilā buyutinā. fakānat hāḏihi "وشيقة

‘arriḥlah mumti’ah [and after we spent a long time on the road, we arrived at our homes, so 

the trip was exciting] (correct form: “ ضينا وقتا  طويال  في الطريق وصلنا إلى بيوتنا. كانت هذه الرحلة وبعد أن أم

 waba’da ‘an ‘amḍaynā waqtan ṭawilan fī ‘aṭṭarīq waṣalnā ‘ilā buyutinā. kānat ”ممتعة وشيقة

hāḏihi ‘arriḥlah mumti’ah [and after we spent a long time on the road, we arrived at our 

homes. The trip was exciting] – the conjunction should be deleted to separate the two 

sentences) can be (1) syntactic (Redundant word – the conjunction “ف” fa [so]), and (2) 

semantic (Fasl wa wasl, confusion in use/non-use of conjunctions – in this case, two 

semantically independent sentences were connected by a conjunction). It is very likely that the 

purpose of adding the word "ف" here was to connect the two sentences, rather than as a 

redundancy – namely, the word "ف" was not added by mistake. So the error here is semantic, 

not syntactic. 
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 مثال على االستثناءات 1.2.5

قد توجد بعض االستثناءات من األمثلة السابقة، ولكن ينبغي أن يكون السبب واضحا . فمثال  الخطأ في جملة "رسمت لوحة 
)المطابقة  نحويا  ( 2التاء المربوطة "ة"(، و ) –)حرف زائد  إمالئيا  ( 1يمكن أن يكون ) "الجدار"( والصحيح) "الجدارةعلى 

" الجدار"(. وألن كلمة "الجدار" وما هو مستخدم في العادة "الجدارةعدم وجود تطابق بين الكلمة المستخدمة " –في الجنس 
ويا  )المطابقة(، لكنه إمالئي ال يوجد لها مؤنث من األصل حتى يتم اختيار الجنس المناسب منها لمطابقته، فليس الخطأ فيها نح

 )وجود حرف زائد على الكلمة وهو التاء المربوطة(.

، حيث إن الجملة الصحيحة في العادة أن ترسم "لوحة" وليس )والصحيح "لوحة"(" لوحهذا بخالف الخطأ في جملة "رسمت 
نا يعود الختيار الكلمة التي تتطابق في لوحا ، وألن المذكر "لوح" والمؤنث "لوحة" صحيحين إمالئيا ، فالغالب أن الخطأ ه

 الجنس مع ما هو مستخدم، ولذا فالخطأ هنا نحوي وليس إمالئيا .

 

 

5.2.5 Examples of exceptions 

Some exceptions from the previous examples can exist, but there should be a clear reason. For 
instance, the error in the sentence " الجدارةرسمت لوحة على  " rasamtu lawḥatan ‘alā ‘alǧidārah 
[I've drawn a painting on the wall (gender: F)] (correct form: “الجدار” alǧidār [the wall (gender: 
M)]) can be (1) orthographical (Character redundant – Tā Marbūṭa “ة”), and (2) syntactic 
(Agreement in gender – no agreement between the gender of the word used here and what is 
used is usual). The word “الجدار” ‘alǧidār [wall (gender: M)] has no feminine form to be able to 
select the correct form for agreement, so the error is not syntactic in gender agreement, but it 
is orthographical, as there is a redundant character, which is Tā Marbūṭa “ة”. 

In contrast, this is not the case in the sentence “ لوحرسمت  ” rasamtu lawḥ [I've drawn a board] 
(correct form: “لوحة” lawḥah [painting]), as the usual sentence is to draw a “painting” not a 
“board.” Given the fact that both “لوح” and “لوحة” are orthographically correct words, the error 
here is very likely to relate to selecting the form that agrees with what is usually used, so the 
error here is syntactic, not orthographic. 

 

 

 

 أنواع األخطاء األكثر تحديدا  تقدم على األنواع العامة القاعدة الثالثة: 1.4

االعتبار، فإنه عندما ينطبق نوعان من الخطأ على كلمة واحدة، فإن األكثر تحديدا  أولى باالختيار مع أخذ القاعدة األولى في 
 من الخطأ العام مالم يكن هناك سبب واضح لعكس ذلك.

، يمكن أن يعتبر حرفا  ناقصا ، أو من الخلط في األلف الفارقة "(ا"ذهبو والصحيح) مثال ذلك: األلف المحذوفة في "ذهبو"
 ما خطأ إمالئي(. وألن الخطأ في األلف الفارقة أكثر تحديدا ؛ ألنه يدل على سياق خاص، فإنه األكثر مالءمة.)كاله

 2.2.2من األمثلة كذلك األنواع النحوية األربعة المذكورة سابقا  في 

5.3 Rule 3: More specific types of errors should be preferred to general types   

With taking Rule 1 into consideration, when two categories are applicable to one error, usually 
the more specific one is the most appropriate, unless there is a clear reason for the general. 
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For example, the missing ‘alif (ا) in “ذهبو” ḏahabū [they went] (correct form: “ اذهبو ”) can be 
classified as “missing character,” or “confusion” in ’alif Fāriqa (both are orthographical errors). 
However, confusion in ’alif Fāriqa is a more specific error, as it indicates a particular context, 
so it is the most appropriate. 

An additional example (the four syntactic types) has been mentioned in 5.2.2 

 

 مالحظات إضافية 

 هل هو خطأ بالفعل؟ -

ينصح بالتأكد من أن الخطأ المقصود ترميزه هو خطأ بالفعل ويستحق الترميز، وخصوصا  أخطاء الداللة لغموضها أحيانا  
 أكثر من غيرها.

 

Additional notes 

- Is it a real error?  

It is advisable to ensure that the word/phrase intended to be tagged is a real error and 
requires a tag, particularly semantic errors, as they may be more ambiguous than other 
categories. 

 

 األكثر مالءمة تأكد دائما  من اختيارك للرمز -

 نصح بعد ترميز أي خطأ بالمرور على جدول األخطاء للتأكد من عدم وجود تداخل بين النوع المحدد واألنواع أخرى.ي

- Always ensure you select the most appropriate tag  

It is advisable after tagging each error to go through the tagset to ensure that there is no 
overlap between the selected error type and the other types. 

 

ز .6   The annotator الُمرمِّ

 ينبغي أن تتوفر فيمن يقوم بالترميز ثالثة شروط:

. أن يكون متخصصا  في اللغة العربية )أن يكون 1

على األقل قد حصل على الدرجة الجامعية في 

 الدراسات اللغوية العربية(.

عد اللغة العربية شكل جيد )مثل . أن ي لّم بقوا2

القواعد اإلمالئية، والصرفية، والنحوية، وعالمات 

 الترقيم، ونحوها(.

. أن تكون لدية خبرة بسيطة على األقل في 3

تصحيح األخطاء لدى طالب اللغة العربية تساعده 

 على تحديد نوع الخطأ وألي مجال ينتمي.

   An annotator needs three qualities: 

1. To be a specialist in the Arabic language (with 

at least his first degree in Arabic linguistics) 

2. To have a good knowledge of the rules of 

Arabic (e.g., orthography, morphology, syntax, 

punctuation, etc.) 

3. To have at least some experience in correcting 

errors made by students of Arabic, which can be 

helpful in identifying category and type of error. 
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 standard for the معيار كتابة الحروف األبجدية العربية صوتيا   .7

transliteration of the Arabic alphabet 

DIN 31635 (Deutsches Institut für Normung, 2011) 

No. Arabic letter shape DIN 31635 

  ᾽  أ  .1
 b ب  .2
 t ت  .3
 ṯ ث  .4
 ǧ ج  .5

 ḥ ح  .6

 ḫ خ  .7

 d د  .8
 ḏ ذ  .9
 r ر  .10
 z ز  .11

 s س  .12
 š ش  .13

 ṣ ص  .14
 ḍ ض  .15
 ṭ ط  .16

 ẓ ظ  .17
 ῾ ع  .18

 ġ غ  .19

 f ف  .20

 q ق  .21
 k ك  .22

 l ل  .23

 m م  .24
 n ن  .25

 h ه  .26
 w و  .27
 y ي  .28

 a (Short Vowel)  ـ    .29
 u (Short Vowel)  ـ    .30
 i (Short Vowel)  ـ    .31
 ā (Long Vowel)  ا  .32

 ū (Long Vowel)  و  .33
 ī (Long Vowel)  ي  .34
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