סרגל כלים לכותב במבנה הטיעון המלא

[מורכב]

הטיעון המורכב – שאלון ב
יעל גז

רכיב מבנה

הסבר ושאלות מנחות

עזרים לשוניים

פסקה זו מציגה את הרקע לקראת הצגת הטענה.

בשנים האחרונות/לאחרונה /האינטרנט הוא.....
סוגיית המשתמטים מצה"ל היא ....
הויכוח בעניין .........מעורר ......

מהי דעתי בעניין ?
הטענה משלבת כבר את הנימוק הראשון
והמשמעותי שהכותב מעוניין להציג.

משפט קצר וממוקד:
אני חושב ש /.....בעיני /...אני מסכים עם/..
אינני סבור ש...משום ש/....הואיל ו /...היות ש....

מדוע הטענה שלי נכונה?
מהם הנימוקים שיחזקו את טענתי?

סיבות/הסברים/דוגמאות/נתונים ועובדות/פירוט/השוואה
קשרים לוגיים בין הנימוקים השונים:
כי....

הפרכה

זיהוי הפגם בנימוק של טענת נגד וביטולו או קבלה
חלקית שלו.

 Xטוען במאמרו ש /...טענה נפוצה היא ש/,...האם לא נכון ש/...האם הטענה ש...
ביטול :אני טוען שלדבריהם אין שחר ,משום ש...
קשה לי עם הנימוק שהוצג ,מאחר ש...
אולם האמת היא ש....

הסתייגות

הצגת הפשרה שלי בנושא ,כלומר לוותר על משהו
בטענה שלי או של המתנגדים.
[האם אני מוכן לקבל חלק מהדברים?]
האם יש לי ערעור/הרהור קל לגבי דבריהם של
טועני הנגד?

פסקת פתיחה

טענה

ביסוסים –
תימוכין:
הכוונה להצגת
באלו רכיבים מבניים נוספים אשתמש כדי לבסס את
הרעיונות
סיבה נוספת...
המצדיקים את הטענה שלי? דוגמאות /השוואה /נתונים.
הטענה ומחזקים
בנוסף הדבר הוא לא מפני ש , .....אלא .....
האם הדוגמה שאני חושב עליה משרתת את אחד
את נכונותה.
הנימוקים שלי?
אלה החושבים אחרת יאמרו/הטוענים אחרת ממני סוברים כי/ ...קל לחשוב ש...
מה יאמרו אלה שלא חושבים כמוני?
טענת הנגד

לעיתים פסקת
ההסתייגות היא
פסקת הסיום
ואין צורך
בהמשך.
סגיר
[פסקת סיום]

כיצד הייתי רוצה להמשיך את השיח עם הקורא?
המלצה/מסקנה /שאלת מחשבה או טענה נוספת להמשך
דיון אפשרי .

הסתייגות :אמנם יש ,........אך  /לכאורה נראה ש ,.....אבל למעשה
יתכן ש ,....אבל  / ....מה שהטענה הזו לא לקחה בחשבון הוא ש...
יש בדברים אלה צדק מועט/היגיון ,אולם / .....אף כי עמדה זו מקובלת היא
אינה הגיונית /נקודת מבט זו נראית משכנעת בתחילה ,אך....
בכל זאת
עם זאת/....אף על פי ש.....

אם כן /חשוב לי לסיים ול /....מכל האמור לעיל הדבר הבולט הוא /מכאן יוצא אפוא/
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