
 :تحصيل المادة أو تجميعها

هو الجمع عموما ، وفي االصطالح هو جمع مواد الِعلم أو مادة البحث من المصادر : التحصيل لغة    

 .والمراجع

 

 كيف يتم التحصيل؟: أوًل 

 :قراءة المصادر والمراجع -أ

بعد أن يستكمل الباحث قوائم مصادره ومراجعه، ويحدد مرتبة كّل منها من حيث األهمية لبحثه،      

ن قراءاته  ويهيئ البطاقات التي سيجمع فيها مادة بحثه ، يبدأ بمرحلة القراءة للمصادر والمراجع ، ويدوِّ

 .على تلك البطاقات التي يجب أن تتوزع نسبيا على عدد موضوعات البحث

 

هي ورقة أشبه ببطاقة الدعوة االعتيادية لحفالت الزفاف ، مستطيلة الشكل ، أو مربعة، :  بطاقةوال    

بمقدار الربع من ورق الكتابة، وقد تكون أكبر أو أصغر بحسب ذوق الباحث ومتطلبات عمله، وتكون 

ى مستطيل تحتوي هذه البطاقة عل. سميكة قليال ؛ ليسهل سحبها من بين األوراق ، أو ارجاعها فيها

صغير يقع في الجهة اليمنى من أعالها، وقد كتب فيه كلمة الموضوع ؛ لتثبيت عنوان النّص الذي يثبت 

ومن الممكن أن . اسم الكتاب، الجزء ، الصفحة: على صفحة البطاقة، وأمام هذا المستطيل توجد كلمات 

 . يصنع الطالب البطاقات بنفسه من الورق

 :جمعة على البطاقات طريقتان، هماولتدوين المعلومات الم    

 .نقل حرفي للنص، مراعى فيه الدقّة في نقل النص -1

 .نقل بالمعنى يتضمن تلخيص لمضمون النّص بلغة الباحث وأسلوبه -2

 

ويستحسن أن يكون تدوين المعلومات على وجه واحد من البطاقة ، وبخط واضح، وأن يفرد لكّل     

، توضع في مغلف كبير ،أو ظرف كبير الحجم، يكتب عليه  كتاب مجموعة من البطاقات الخاصة به

إن )، اسم المحقق، دار النشر(تاريخ وفاته) المعلومات الخاصة بالكتاب كاملة، اسم الكتاب، اسم المؤلِّف

 .، اسم المطبعة، مكان الطبع، رقم الطبعة، تاريخ الطبع( إن وجد)، مكان النشر(وجدت

 :أنواع القراءة -ب

 :ة أنواعوهي على ثالث

 .القراءة السريعة -1

 .القراءة المتأنية  -2

 .القراءة المتعمقة أو الناقدة -3



وتكون باالطالع على فهرس الكتاب للتعرف عليه ، واختيار الموضوعات أو  :القراءة السريعة -

وبعد تحديد الموضوعات التي لها صلة . الفصول أو األبواب التي تتعلق بموضوع البحث ؛ لقراءتها

دأ مرحلة تفحص هذه الموضوعات بصورة سريعة ؛ لتحديد مدى قيمتها، واستبعاد ما يكون بالبحث ، تب

 .عديم الفائدة

وتكون باالطالع  على الموضوعات التي لها صلة بالبحث ، وفهم معانيها  :القراءة المتأنية -

   .ومغازيها، واالقتباس منها

وهي قراءة المصادر والمراجع المهمة التي لها صلة وثيقة بالبحث،  :القراءة المتعمقة أو الناقدة -

قراءة نقدية دقيقة، فيحلل ويركب ويقابل ويستنتج، وأن يستفيد منها في تكوين فكره وتطويره ، وهذه 

 .القراءة المتعمقة أشبه ما تكون بالذهب الذي ال تظهر قيمته ، وال يبدو لمعانه، إال إذا ُصِهر وُحكّ 

 

قد يحدث في هذه المرحلة أن تتوضح في ذهن الطالب حقائق عن فكرة ما ، ويرى من المناسب أن و     

 .يعالجها مباشرة، ؛ كي ال تغيب تفاصيلها ، ورأيه الخاص بها عن ذهنه، إذا ما تأخر عن ذلك

 

 (:التصنيف) توزيع المادة المحصلة  :ثانيا 

وهي عملية تصنيف المعلومات المدونة على البطاقات بحسب موضوعاتها، وتوزيعها على أبواب     

ويتم ذلك بقراءة دقيقة للبطاقات ، من أجل تجميع البطاقات . الرسالة وفصولها وحسب الترتيب الزمني

 .هاالمتشابهة في موضوعها ، وفرز بعضها عن بعض ، ومن ثّم توزيعها على فصول الرسالة ومباحث

 

 

 :تعديل خطة الرسالة: ثالثا 

بعد االطالع الدقيق على البطاقات ، وتوزيعها على الفصول والمباحث، قد يجد الباحث أّنه من     

الضروري ، أضافة بعض الفصول ، والمباحث إلى موضوع بحثه، أو العكس االستغناء عن بعض 

دم فصال على فصل ، ومبحثا على آخٍر ، أو الفصول أو المباحث أو التعديل في الفصول والمباحث،  فيق

يؤخرهما، وهذا ما يطلق عليه تعديل الخطة، وقد يؤدي ذلك إلى تغيير عنوان البحث، على أن يتّم ذلك 

بالتشاور مع المشرف ، ويمكن تمثيل البحث بالنسبة للطالب ، كالصورة الزيتية بالنسبة إلى الرسام، فكما 

في الصورة، تعديال وإضافة، حتى تظهر على أحسن ما يشتهي، فالباحث أّن الرسام يعمل دائما ريشته 

 .كذلك ال يستقر له قرار، وال يهدأ له بال ، حتى يخرج بحثه على أحسن صورة

 



 

 :كتابة البحث: رابعا 

يستحسن من الطالب أن يكتب على أوراق مسطرة كبيرة الحجم، وأن يترك فراغا بين كّل سطر      

 .على وجه واحد من الورقة ، وأن يترك في أسفلها فراغا يكفي لكتابة الحواشي وسطر، وأن يكتب 

وإذا طرأت لدى الباحث معلومة يريد أضافتها ، فبإمكانه أن يفعل ذلك على الفراغ القائم بين السطر     

واآلخر، وإن كانت الزيادة كبيرة ، فتوضع على ظهر الصفحة، من خالل وضع سهم ، يبدأ من مكان 

 .زيادة  ، ويمتد إلى نهاية السطر ؛ ليسهل على الطباع طباعتهال

 

وفي هذه المرحلة يبدأ الباحث بانتقاء المعلومات الالزمة من المادة المحصلة ؛ أي اختيار المادة     

وأن عمل . الصالحة المتعلقة بالموضوع مباشرة ، وترك غير المرغوب منها، أو إهماله ؛ لعدم لزومه

كام الربط بين المواد المحصلة المناسبة لموضوعه، وتصنيفها وتحليلها ومناقشتها، وإبداء الباحث هو إح

وعلى الباحث أن يقلب المادة التي . رأيه فيها ، وليس محاولة التنسيق فيما بينها ولو كانت غير متجانسة

ار، ويعيش معها، أمامه على وجوهها ، يكون مرة لها، ومرة عليها، وينفذ إلى ما وراء الحروف من أفك

 .ويحاورها، ويسّجل كّل ما َيرد عليك من أفكار

 

فيجب على الباحث حضور شخصيته في البحث ، وضرورة تدخله في أفكار البحث، فالبحث الذي    

يخلو من طرح المشكالت ، وال يقف على األفكار ليناقشها، وال يحاول التعليق على أمر ذي بال، وال 

لمية، فإن هذا البحث يحكم عليه بالفشل، وَيصدق عليه أّنه تلزيق وتجميع، ألّن يخرج بآراء ذات قيمة ع

الباحث هنا لم يكن إال عامل نقل مهمته هي جمع النصوص وحشرها، فعلى الباحث الوقوف المتأمل 

على النصوص التي تحتاج إلى مناقشة ونقد، فيشبعها بالبحث والتفكير والتحليل، ومعارضة النصوص 

عض، والموازنة بينها فيما تحمله من أفكار متقاربة ، للخروج بما يالئم فكرة البحث، بعضها بب

وموضوعه، وعلى الباحث عدم التسليم للوهلة األولى بما يسوق النص من أفكار أو أخبار ، إال بعد 

 الشك في موضوعه ، واعمال الذهن فيه، وإال بعد أن يتأّكد صحته بأكثر من طريق، وعلى الباحث أن

يتميز بأفكار خاصة، ينفرد فيها الباحث، تكون نتيجة لما تجمع لديه من نصوص، وما اطلع عليه من 

 .آراء، وعلى الباحث السعي وراء الحقيقة ، وإن حاول السابقون طمسها، ومحاولة كشفها وبيانها

 

 

 

 :عالماُت الترقيم



تساعد القارئ على زيادة فهم المقروء وترسيخه، وتمييز بعضه من  هي عالمات أو إشارات معّينة ،   

بعضه اآلخر، في الصوت والمعنى، فكثيرا ما يتوقف فهم النّص وقراءته قراءة صحيحة ، على عالمات 

الترقيم، التي تقوم كأداة الربط بين أجزائه، وتبين أماكن الفصل والوصل فيه ، وكذلك تنبه على 

 :فيها تغيير النبرات الصوتية ، وهذه العالمات هي المواضع التي ينبغي

 

 :وُتستعمل في المواضع اآلتية (.،:)، وترسم هكذا(الفارزة)الفاصلة  -1

 .خير الكالم ما قلَّ ودلَّ ، ولم َيطْل َفُيَمل: الفاصلة بين جملتين قصيرتين متصلتي المعنى، مثل - أ

 .يا عليُّ ، اجتهد في دروسك: بعد المنادى، مثل - ب

 .جاهلي ، ومخضرم ، وإسالمي ، ومولَّد: الشعراء عند القدماء: بين أقسام الشيء، مثل -جـ  

 

 (.؛:)الفاصلة المنقوطة، وترسم هكذا -2

إذا أراد الطالب تقويم :) وتستعمل بين الجمل الطويلة ، التي تكون إحداهما سببا لألخرى، مثل   

زا في بيانه ، وإشراق عباراته العربية لسانه أكثر من قراءة القرآن الكريم ؛ لكونه كتابا معج

 (.الفصيحة

 

 :).(.النقطة، وترسم هكذا  -3

 : وتوضع في نهاية العبارة والجملة عند تمام المعنى ، مثل

 .يوم لك، ويوم عليك: الدهر يومان

 غير تامة                 تامة

 .نجح محمٌد في االمتحان

 تامة        

 

 ):(.:هكذاالنقطتان الرأسيتان، وترسمان  -4

 :وتوضعان في المواقع اآلتية من الكالم

لِِه، مثل - أ  ((.رجٌل ، وفرٌس ، وحائٌط : االسم ))   :قال سيبويه: بعد القول، أي بين القول وُمقوِّ

 ((.اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى ليس باسم وال فعل: الَكلم: )) بين الشيء وأقسامه، مثل - ب

 

 (.؟) :عالمة الستفهام، وترسم هكذا -5



) ، و( أقرأَت الكتاب؟: ) توضع بعد الجملة االستفهامية، سواء أكانت أداته ظاهرة أم مقدرة مثلو

 (.وأذو الشيب يلعُب ؟ : ) التقدير(. وذو الشيب يلعُب؟ 

 

 :)!(.عالمة التعجب أو التأثر، وترسم هكذا -6

عن عاطفة حادة وتوضع في آخر الجملة التي ُتعبِّر عن اإلعجاب واالستغراب أو االستخفاف، أو 

 .كالفرح والحزن

ويٌل : ، والدعاء! وا أسفاه : ، والَحَزن! يا ُبشراي:  ، والفرح !ما أجمَل الوفاءَ : ومثال اإلعجاب  

 ! .أدخلتم علي الجميع حتى الصبيان : ،واالستخفاف! النار النار : ، والدهشة! للظالم

 

ويوضع بينهما كلُّ كالٍم ينقل بنّصه دونما  ))     ((.  :عالمة التنصيص المزدوجة، وترسم هكذا -7

أُطلب الِعلم من المهِد  (( :تغيير، من الحديث النبوي الشريف وغيره، فمثال الحديث النبوي الشريف

، : وإذا ُجِمَعْت على حدِّ التثنية لحقتها زائدتان))   :وقال سيبويه((. إلى اللّحدِ  األولى منهما حرف المدِّ

 ((. والثانية نون 

 : )      (.القوسان أو الهاللن، ويرسمان هكذا -8

ويستعمالن لإلحاطة بكلمة أو تركيب، ليست من جوهر الكالم، ولكنها ُتعيُن على التوضيح والتفسير 

 .أصبح أداة النهوض الحضاري( في ظلِّ االنترنت) الطالب العراقي الجديد : ، مثل

إلى ( التلفاز ) أوائل الدول العربية التي أدخلت العراق من : وكذلك لحصر األلفاظ األجنبية، مثل  

 .وسائل إعالمها المتنوعة

 

 

ْرَطةُ ) الَخط   -9  ( .-)، ويرسم هكذا(الشَّ

 :ويوضع في المواقع اآلتية

مفرد ، : ثالثة أقسامٍ  –من حيُث عدُدهُ  –ُيقَسُم االسم :) قبل الجملة المعترضة وبعدها، مثل - أ

 (.ومثنى ، وجمع

 :ة بين اثنين ، للداللة على تغيُّر المتكلِّم في المحادثة ، مثلفي أثناء المحاور - ب

 من أنَت ؟ -

 .أنا محمدٌ  -

 وما عملَك؟ -



 .طالب كلية في المرحلة الثالثة -

يأخذ كل لون منها عند الناس أنواعا من  ولأللوان دالالت متعددة ،: ))بين العدد والمعدود، مثل -جـ 

 :المعاني والدالالت نبينها على النحو اآلتي

 ...األبيض يدل على -1

 ...األسود يدل على -2

 ...األحمر يدل على -3

 ) = (.عالمة المساواة، وترسم هكذا -01

 ،(م 2113= ه 1434:)   وتستعمل للفصل بين سنتي الهجرة والميالد، مثال سنة

 :وكذلك تستعمل للتعويض عن تكرار الكالم ، مثل

 .عالمة الرفع في المثنى األلف

 .جمع المذكر السالم الواو=     =    =   

 

 (  ]    [: )  القوسان  المعقوفان، ويرسمان هكذا -00

 .وهو خاص بالمحققين ؛ إذ يوضع بينهما ما سقط من المخطوط من كلمة أو سطر أو عبارة 

 

 (.﴿  ﴾ :) ن، ويرسمان هكذاالقوسان المزهرا -02

  .ويوضع بينهما اآليات القرآنية الشريفة

 


