سا -جمع المادَّة:
خام ً
حيتاج الباحث إىل مجع ااعاةا الميّةعلي لةتل ع ملعل ااميعلجمل إىل الذعل الع
يبحث عنه .والطريقل الدقةقل ااثيى جلّ اااةا هي طريقل اجل اذات.
واجلُع اذاو وةقععل ةغععل ععيلا مل ععتطةيل 8×13سع أ و 10×14أ وقععد لقع
و لزيدأ بةضاءأ و خمطَّطل.
ملطبلععا عيةذعا عبعاةاتو
وقد لغعل اجلع اذا لالةعلن ملعل الغتابعلأ و قعد يغعل
ن
ةق اجل اذاأ اس الغتعا،أ اسع اافلعاأ اسع ا قعمأ اسع ااع أ ملغعا الطبع أ
ةاة الطب ع أ ةق ع الطبمععلأ لععبةي الطب ع أ ةق ع اجلععزءأ ةق ع الل ع حل .وقععد تععل عيععى
بمض ملل ه ه المباةاتأ وذلك حنل األمنلذج اآليتو

ااخللل ليبحلث (اجلع اذات أ
دو اااةا الميّةل ليبحث عيى البطاقات
َّ
لُ َّ
وهي الطريقل ال يةّلأ وااغا ااناسب عيى اادى القلل والطلي لمّيةل البحثي
أل اكل البطاقل جتميذا كثر ّ نًل ليتداو أ وإعاةا النظر عيةذعا ملعرا بمعد لعرىي
وملععل سَّ سععًلملتذا ملععل التيععا مل ع ملععروة ال عزمللأ إىل ا ععب ععه سععةغل ملععل ال ععذ
عتقبًل لععدى البععدء بالغتابععل استمرا ععذا ب ععغ ملععنظَّ عيععى وفععم للععلة الباحععث
مل ع ن
ليّل لع.

عاةا
بمععض الطععًل ،يي عفو إىل الغتابععل و وةاو و ةفععالر و ك عراةيًي اعتقع ن
بب عه كثععر التلع نعاةا ليلقععسأ و ععب ملععل حةععث الععثّلي ولغععل سةتضععع عيععى ااععدى
الطليع أ واا عل عنعد كتابععل البحعث الغتابععل عيعى البطاقععات ح ع أ و الر ععلع
عبللاي ب ع عبب ملرو ععل لرلةبذ ععاأ ي ععر مل ععل الناحة ععل
إلةذ ععا ولنظ ععة األفغ ععاة لق ععد نا ول ع ن
المّيةل.

الغتابل عيى البطاقل ملل الل ذني ال غبعاة عيةذعاي ولغعل ملعل األفضع الغتابعل
عيى و ه واحعدي لةعتّغل الباحعث ملعل اسعتمرامل ااعاةا الميّةعل حعل عنلعر واحعدأ
بنظرا شامليل ثناء الغتابلأ بًل حا ل إىل لقيةبذا ل ةيد النظر إلةذا ملرا بمد لرى.
لععدويل ااميلملععات هععل ةلة ع اأا ععل إلةذععا و ةتذععا ليبحععثي ف عه لععةً ك ع
عديرا بععالقراءاأ ولة ععس ك ع فغععرا ععديرا بالتععدويلأ فععبمض الغتععب يُقت ع
كتععا ،ع ن
قر ي ل حص ملا فةه ملل مللاةأ وبمض الغتب ليدةاسل والتّحعةصأ وبمعض الغتعب
ويُ س
كاملًل وب يء ملل المنايل واالهتّاجمل.
يُقت لقراءا زء ملنهأ وبمضذا يقر ن
* كيفية تعرف أهمية الكتاب:
غ ععل بق ع عراءا ُملقدمل ععل الغت ععا ،إةةا ةت ععه بالن ععبل ليبح ععثأ ف ععي ملقدمل ععل
الغتعا ،يل عع اافلعا غر عه و هدافععه ملنعهأ وملنذ عه الع سة عيغهأ واال ععلعات
الععي يركعز عيةذععاأ كّععا ي ععل إىل لعة عل القععراء ال ع يل غععنذ االسععت اةا ملنععهأ وال ع يل
يذّذ ملل لع الغتا ،و ااقاجمل األو أ كّا قائّل ملل لعات الغتا ،ل ل و
و ععلىل إىل طبةم ععل الغت ععا،أ وهع ع ا سةُ ععذ فح ععص ملل ععلع ملم ععنيأ ولق ععدير قةّت ععه
الميّةل .ه ه عّيةل ولةل ست اعد عيى ملمرفل ملا إذا كا ملعل اا ةعد قعراءا الغتعا،أ
وملا غل اقتباسه ملل ملميلملات.
* أهمية تدوين األفكار العارضة ورصدها:
علا ملععا يطععر عيععى ذهععل ال ععرة ععل ملععل فغععراأ و ح ع ا ععغيلأ و كيّععات
كثع ن
ومجع ملمع ا لن ع إىل ا،عدتأ ولععلو بعاليرملأ فّثع هع ه األشعةاء الماة ععل غالبنعا ملععا

لغل قسعةّعلأ وهعي سعريمل اتفعًلت والن عةا ك عرعتذا عنعدملا عر عس عيعى الع هلأ
و ععّا االسععت اةا ملععل ملث ع ه ع ه األفغععاة اياط ععل هععل لععدوينذا و اأععا ملععل ةو
لباطفأ وال بد ملل و لة قي ووةو إىل ا بكأ حىت قر ،فراش النلجمل.
إ االحت ععاف ب ععدف ععيل و سع ع ل ععا و ةب ععك و حقةبت ععك مل ة ععد
دًّاي لتدويل األفغاة الطاةئلأ الي غل فةّا بمد قيذا إىل مليا لعا إذا ثبتعس
فائععد اأ وةتععا لقععلة االععاةفل لععدى ععاع اتذاعععلأ و مل ععاهدا التي عازأ و ق عراءا
ملقالععل و ريععدا إىل بمععض ملععل األفغععاة عا لععه ععيل تل ععلع ل غ عر فةععهأ و لبحععث
عنهأ س ك ه ه ةو لرةةأ مل ل ة الزملا أ وااغا أ واالدة.
* طرق نقل المعلومات من المصادر:
لتنععلع طععرو ق ع ااميلملععات ملععل االععاةة ح ععب اعتبععاةات كثععلاو ا،ععدتأ
األ ة علأ ة عل القائ ع أ ااناسععبلأ إىل غععل ذلععك .فبحةا نععا يقتضععي اأععا ق ع الععنص
كاملًل حب افلهأ و حةا نا ي تدعي األملر التلاةه و إعاةا ةاغتهأ وفةّا يبيت شرىل
ن
 ،ه األ لاعأ وملناسبل استمّا ك لعو

كاملًل وبدو ليةل و اأاالت اآللةلو
كامل :ينق النص ن
 -1نقل النص ً

أ -النلل

القرآ ةل واأديثةل واألةبةل.

ب -إذا كا س لمبلات اافلا وكيّاله ذات ةل لا ل.

جـ -إذا كا س لمبلات اافلا ملفةيل لييرمل و سًلملل وو لىل.

علعا ذا
د -اي ععةل مل ععل ري ععا اامع ع بالزي ععاةا و النقل ععا أ واا ع عل إذا ك ععا ملل ع ن
ح اسةل لا ل.

