
 جمع المادَّة: -خامًسا

حيتاج الباحث إىل مجع  ااعاة ا الميّة علي لةتل  ع  ملعل ااميعلجمل إىل الذعل  الع    
 ّ  اااة ا هي طريقل اجل اذات. يبحث عنه. والطريقل الدقةقل ااثيى جل

أ وقععد لقعع   10×14سعع أ  و 8×13واجلُعع اذاو وةقععل  ةغععل  ععيلا مل ععتطةيل 
  و لزيدأ بةضاءأ  و خمطَّطل. 

وقد لغعل  اجلع اذا لالةعلن ملعل الغتابعلأ  و قعد يغعل  ملطبلعنعا عيةذعا عبعاةاتو 
ا  الطبع أ ةق  اجل اذاأ اس  الغتعا،أ اسع  اافلعاأ اسع  ا قعمأ اسع  ااع   أ ملغع

ةاة الطبعع أ ةقعع  الطبمععلأ لععبةي  الطبعع أ ةقعع  اجلععزءأ ةقعع  اللعع حل. وقععد  تععل  عيععى 
 بمض ملل ه ه المباةاتأ وذلك حنل األمنلذج اآليتو

 
أ )اجلع اذات  لل ليبحلثل ليبحث عيى البطاقات ااخلَّ ا الميّة    اااة  ُلدوَّ 

ل البحثي  والطلي  لمّية  أ وااغا  ااناسب عيى اادى القلللال يةّ لالطريق يوه
ّ   أل    ا بمعد  لعرىي ًلن ليتداو أ وإعاةا النظر عيةذعا ملعر   اكل البطاقل جتميذا  كثر  

وملعععل  سَّ سعععًلملتذا ملعععل التيعععا ملععع  ملعععروة العععزمللأ إىل  ا عععب   عععه سعععةغل  ملعععل ال عععذ  
ة الباحعععث وفعععم للعععل  عيعععى   مل عععتقبًلن لعععدى البعععدء بالغتابعععل استمرا عععذا ب عععغ  ملعععنظَّ 

 ع.ليّل ل 



و  إىل الغتابعععل و  وةاو  و ةفعععالر  و كعععراةيًي اعتقعععاةنا ف بمعععض الطعععًل، يي ععع
ضععع عيععى ااععدى ه  كثععر التلععاةنا ليلقععسأ و   ععب ملععل حةععث الععثّلي ولغععل سةت  بب  عع

الر ععلع  الغتابععل عيعى البطاقععات  ح ع أ و     ل عنعد كتابععل البحعث     الطليع أ واا  عع
 ي ععععر ملععععل الناحةععععل  أبب ملرو ععععل لرلةبذععععاب عععع يإلةذععععا ولنظععععة  األفغععععاة لقععععد نا ولععععبللنا

  .لالمّية  
ي ولغعل ملعل األفضع  الغتابعل االغتابل عيى البطاقل ملل الل ذني ال غبعاة عيةذع

ل حعل  عنلعر واحعدأ ا الميّة عل الباحعث ملعل اسعتمرامل ااعاة  ةعتّغ  لعيى و ه واحعدي 
 ا بمد  لرى.لةذا ملر  إحا ل إىل لقيةبذا ل ةيد النظر  بًلبنظرا شامليل  ثناء الغتابلأ 

  ه لعععةً كععع   تذعععا ليبحعععثي ف   عععة  لعععدويل ااميلملعععات هعععل ةلةععع  اأا عععل إلةذعععا و    
فغعععرا  عععديرا بالتعععدويلأ فعععبمض الغتعععب يُقتععع   كتعععا،  عععديرنا بعععالقراءاأ ولة عععس كععع   

ليدةاسل والتّحعةصأ وبمعض الغتعب  الغتب أ وبمض ي ل حص ملا فةه ملل مللاة  قرس ويُ 
   كاملًلن وب يء ملل المنايل واالهتّاجمل.يُقت  لقراءا  زء ملنهأ وبمضذا يقر 

 ة الكتاب:ي  ف أهم  ة تعر  كيفي  * 
ملععععل تععععه بالن ععععبل ليبحععععثأ ف ععععي ملقد  ة   غععععل بقععععراءا مُلقد ملععععل الغتععععا، إةةا      

ا غر عه و هدافععه ملنعهأ وملنذ عه العع   سة عيغهأ واال ععلعات ع اافل ععالغتعا، يل  ع
يل  غععنذ  االسععت اةا ملنععهأ والعع يل اء العع ل القععر  ز عيةذععاأ كّععا ي ععل إىل  لعة ععالععي يرك عع

  ّ قائّل ملل لعات الغتا، ل ل و   أ كّا     ذ  ملل لع الغتا، و ااقاجمل األو  يذ
أ ولقعععدير قةّتعععه   فحعععص ملل عععلع ملمعععني   عععذ  و عععلىل إىل طبةمعععل الغتعععا،أ وهععع ا سةُ 

ملا إذا كا  ملعل اا ةعد قعراءا الغتعا،أ  ملمرفلل ست اعد عيى لة  ل  و  ه ه عّية   ل.الميّة  
 ملا  غل اقتباسه ملل ملميلملات.و 

 أهمية تدوين األفكار العارضة ورصدها:* 
ا ععغيلأ  و كيّععات  كثععلنا ملععا يطععر  عيععى ذهععل ال ععرة  ععل ملععل فغععراأ  و حعع   

ا لن عع  إىل ا،عدتأ ولععلو بعاليرملأ فّثع  هعع ه األشعةاء الماة ععل غالبنعا ملععا ومجع  ملمع   



ذا عنعدملا عر عس عيعى الع هلأ لغل  قعسة ّعلأ وهعي سعريمل اتفعًلت والن عةا  ك عرعت
و ععّا  االسععت اةا ملععل ملثعع  هعع ه األفغععاة اياط ععل هععل لععدوينذا و اأععا  ملععل ةو  

 فراش النلجمل. كأ حىت قر،و لة قي  ووةو إىل  ا ب وال بد  ملللباطفأ 
و  ةبععععك  و حقةبتععععك مل ةععععد  االحت ععععاف بععععدف   ععععيل  و سعععع   لععععا    إ   

 سإذا  ثبتع ل فةّا بمد  قيذا إىل مليا لعا   لتدويل األفغاة الطاةئلأ الي  غ ي دًّا
أ  و قعععراءا ازفائعععد اأ وةتعععا لقعععلة  االعععاةفل لعععدى  عععاع اتذاععععلأ  و مل عععاهدا التي ععع

ععملقالععل و  ريععدا إىل بمععض ملععل األفغععاة   عع ر فةععهأ  و لبحععث ا لععه  ععيل تل ععلع ل غ 
 ةأ مل  ل  ة  الزملا أ وااغا أ واالدة.ه ه ةو  لرة     ك   عنهأ س   

 رق نقل المعلومات من المصادر:ط* 
ع طعععرو  قععع  ااميلملعععات ملعععل االعععاةة ح عععب اعتبعععاةات كثعععلاو ا،عععدتأ لتنعععل  

  ل القائععع أ ااناسعععبلأ إىل غعععل ذلعععك. فبحةا نعععا يقتضعععي اأعععا   قععع  العععنص  ة عععلأ     ة عععاأل   
شرىل  يبيتكاملًلن حب افلهأ و حةا نا ي تدعي األملر التلاةه  و إعاةا  ةاغتهأ وفةّا 

 و لع ك   استمّا األ لاعأ وملناسبل  ، ه
 واآللةلكاملًلن وبدو  ليةل و اأاالت   ينق  النص  : كامًل   نقل النص   -1
 القرآ ة ل واأديثة ل واألةبة ل. ل النل -أ

 ل.ل لا   ة  ا وكيّاله ذات     إذا كا س لمبلات اافل   -ب
 ىل.يل لييرمل و سًلملل وو ل ا ملفة  إذا كا س لمبلات اافل   -جـ
ل إذا كعععا  ملل عععلعنا ذا اي عععةل ملعععل  ريعععا اامععع  بالزيعععاةا  و النقلعععا أ واا  ععع -د

 ل.ل لا   اسة  ح   
 


