ציפי קריבושי מדריכת תקשוב

כתיבת סיכו/

מתו לקרוא בהבנה

הסיכו הינו ריכוז כל הרעיונות העיקריי של הטקסט.
סיכו הוא דר יעילה מאוד להבי את מה שקוראי ומקל על הזיכרו.
כתיבת סיכו עשויה לעזור בהבנה של מה שקוראי ,ובעיקר כשהטקסט ארו או מורכב .וקשה
לזכירה.
סיכו הוא דר טובה להכנה למבח .בכתיבת עבודה ,מיזוג מידע ממקורות שוני.
לפני שאנו מסכמי יש לשאול מה מטרתנו בסיכו.
•

מיהו הנמע שאליו מופנה הסיכו?

•

הא מטרתנו להגיש סיכו תכני רצו ,כמו עבודה בנושא מסוי,

•

הא ברצוננו להכי סיכו כדי שנוכל להציג את התכני במצגת ,בעל פה?

אי נסכ?
א יש לקרוא קריאה מעמיקה של הטקסט כדי להבינו.
ב

יש לאתר את המשפט העיקרי בכל פסקה העזר בד "הפסקה"

ג

יוצרי סיכו של כל המשפטי העיקריי שנבחרו.

חשוב לזכור!
אי להעתיק את משפטי המפתח כלשונ ,יש לשכתב אות במילי שלכ ,לשנות את סדר
בהקשר לרצ הכרונולוגי של הטקסט בעזרת מילות קישור ,לערו שינויי לשוניי מתבקשי,
ולהרחיב לפי הצור בעזרת משפטי תומכי.

סיכו ומיזוג טקסטי – סיכו לכיד
כדאי לשמור תמיד על מבנה מקובל ועל רצ הגיוני:
•

פתיחה נושא הסכו ,ציו מקור הטקסט )מי כתב ,מטרתו ,תארי ,היכ פורס –
במה ת .ז .לטקסט(

הפתיח משמש כסכו הרעיו המרכזי .
•

גו הסכו עיקרי הדברי שהובאו בטקסט .אסמכתאות לרעיו המרכזי ,קישור של
כל היגדי המפתח בגו  ,אפשר להיעזר במעט דוגמאות ,ציטוטי או פירוט
להמחשה.

•

במהל כתיבת הסכו אי להכיל דעה אישית .יש להיצמד לכתוב בלבד ולמסור את
עיקרי הדברי ללא פרשנות אישית .מה המאמר טוע? את מה הוא
מבקר/משווה/מברר/מנמק/מצטט/מבסס.
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•

כדי לאתר את המשפטי המפתח בטקסט – בכל פסקה נמקד בשאלה:

מה נאמר בפסקה על הנושא? והתשובה היא סכו הפסקה – נית להוסי מילי או
משפטי לקישור בי משפטי המפתח.
•

סיו הסכו – אמירה מכלילה ,מהי המסקנה ,מה אפשר לומר לסיכומו של דבר.

בסיו נשתמש במילות הקישור :לסיכומו של דבר ,לסיו נית לומר,ראינו איפה ,אי
ספק ש ,...מכל האמור נית ...כא יש מקו לתת פרשנות ומעורבות רגשית לסכו
סכום טוב ניתן להבנה גם ללא קריאת המקור

כדי למזג טקסטי אפשר להיעזר בטבלה
טבלת עזר למיזוג מידע.
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