
 



Частка першая:
Адкуль бяруцца дзеці?



Ідзе дождж
Хлеб каштуе 5$

Значыць, на Марсе ёсць жыццё



аргумент:

выказванне (адно або некалькі), ужытае дзеля 
падмацавання іншага выказвання



Ці маем дачыненне з выказваннем, дзе пры дапамозе аднаго
цверджання (сукупнасці цверджанняў) падмацоўваецца іншае
цверджанне?

1) Падаходны падатак ёсць немаральны, бо ён з’яўляецца 
нічым іншым, як своеасаблівым пакараннем за працу: чым 
больш працуем, тым больш мусім аддаць.

2) Месяц свеціць, бо адбівае сонечнае святло.

3) У Расеі расце незадаволенасць пагаршэннем эканамічнай 
сітуацыі. Таму трэба чакаць, што Пуцін анэксуе чарговую 
тэрыторыю (хутчэй за ўсё, Беларусі).

4) Беларуская мова не памерла. Гэта жывая мова.

Каторыя з гэтых выказванняў з'яўляюцца аргументатыўнымі?



Злучнік «бо», «таму што» і пад. могуць сігналізаваць:

аргумент (на якой падставе лічу, што ёсць так і так)

выясненне (што ёсць прычынай таго, што так і так адбылося 
або адбываецца)







Заголовок:

Земля оказалась плоской. Почему Юлия Латынина ошибается, когда 
говорит о климате — ученый WWF 





Знайдзіце тэзу (=выснову)

  ,     Смяротнае пакаранне было ёсць і будзе прыкрай
.   ,  неабходнасцю А гэта таму што   ,  толькі яно гарантуе што

     . дадзены злачынца не паўторыць свайго злачынства
        , Калі ў імя ўзнёслых ідэяў мы адхілім гэты закон напэўна

  ,   “ ”  будуць здарацца выпадкі калі пасля адседкі адносна
,   ,  кароткага выдадзенага ліберальным суддзём тэрміну

,  ,     зняволення гэты псіхапат які не заслугоўвае ніякай
,       .літасці выйдзе на свабоду і зноў будзе забіваць



Каб рацыянальна ацаніць аргументацыю, трэба 
(прынамсці мыслёва) выразіць пасылкі і выснову ў 
сціслай, яснай, эмацыйна нейтральнай форме ў якасці 
поўных і самастойных сказаў.



Дазволю сабе сказаць, хоць мая думка можа адрознівацца ад 
думкі іншых даследчыкаў (хоць прычыны нязгоды хутчэй 
ідэалагічныя, чым строга навуковыя), што у краінах 
дысфункцыянальнай дэмакратыі, якою з'яўляецца Беларусь, 
працэс кансалідацыі апазіцыйных сіл, які прадугледжвае ў якасці
перадумовы здольнасць да дыялогу, што ёсць – прызнайма – 
нялёгкай справай, праходзіць вельмі павольна і нераўнамерна, 
прычым не па віне толькі і выключна гэтых апазіцыйных сіл, але
таксама (і перш за ўсё) па прычыне культурнай і геапалітычнай 
спецыфікі сітуацыі, у якой яны апынуліся і вымушаны 
дзейнічаць, зачастую несвядомыя гэтай спецыфікі.



У краінах дысфункцыянальнай дэмакратыі, якою з'яўляецца 
Беларусь, працэс кансалідацыі апазіцыйных сіл праходзіць 
павольна і нераўнамерна.



  , ,  Прыхільнікі смяротнага няспынна паўтараюць быццам
 : тую мантру      забіццё забойцы будзе перасцярогай для

.    . іншых Але гэта марны аргумент

  ,   , , Каб яго прызнаць трэба спачатку прыняць што
 ,   ,  плануючы злачынства злачынца сам прагназуе што будзе

    .    злоўлены і атрымае смяротнае пакаранне А гэта значыла
,  ,     б што жудасныя здзейсненыя з халоднай крывёю

,     .  злачынствы робяцца толькі і выключна мазахістамі Але ж
  .гэта не так



 

Частка другая:
Яблык ад яблыні
недалёка падае



Магчыма, на Марсе ёсць вадкая вада.
Калі ёсць вадкая вада, то можа зарадзіцца 
жыццё.

Значыць, на Марсе ёсць жыццё.



Як вяртаць яблычка на сваё месца?



Метад канструкцыі

Якая перадпасылка хаваецца за прапанаваным аргументам?

 ,    '  Маслоўскі цвердзіць што ягоны прэпарат з яўляецца
    ,    цудоўным сродкам на прарастанне валасоў а ў той жа

    –   .   ,  час як сам ён лысы як калена Так што ясна што
     –  аповеды Маслоўскага пра ягоны прэпарат нішто

,   .іншае як байкі мегаламана

 : ,     СХАВАНАЯ ПЕРАДПАСЫЛКА Той хто вынайшаў прэпара т на
 ,    ,  -    прарас танне валасоў а сам ёсць лысы т о перш наперш з поспехам

   .апробуе яго на сабе



Метад крытычнага пытання

Ці магчыма ўявіць такую сітуацыю, у якой выснова дадзенага
аргументу была б фальшывай або вельмі сумнеўнай, а спасылкі
былі б праўдзівымі?

  ,   ,   .Іван сказаў няпраўду такім чынам ён схлусіў

Крытычнае пытанне: ці можам уявіць сітуацыю, у якой 
хтосьці сказаў няпраўду, але пры гэтым не схлусіў?



Магчымы контрпрыклад:

Арыстоцель казаў, што Сонца кружыць вакол Зямлі. 
Ведаем, што кажучы гэта, ён казаў няпраўду, бо на самой
справе Зямля кружыць вакол Сонца. Але ці значыць 
гэта, што Арыстоцель хлусіў?





Ацаніце прыведзеныя ніжэй аргументатыўныя выказванні, 
прымяняючы метад канструкцыі або метад крытычнага 
пытання:

а) Тацяна ведае, што калі вырашыцца прыняць прапанову
Мікса, то напэўна заробіць 1000 літаў, а калі прапанову Нікса,
то найпраўдападобней згубіць 500 літаў. Такім чынам, паколькі
яна мусіць выбраць адну з гэтых прапаноў, напэўна выбера
прапанову Мікса.

б) Стась і Міхась – дашкольнікі. Стась старэйшы за Міхася,
такім чынам, ён напэўна за яго вышэйшы.

в) Прафесар Іксінскі – гэта дагматык. Ён жа кожную нядзелю ў
царкву ходзіць.



г) Гэты ваш яснавідзец – ніякі не яснавідзец. Калі я пайшоў да
яго параіцца і пастукаў у дзверы, дык той запытаўся: “Хто
там?”

д) Паколькі абвінавачаны знаходзіўся на месцы злачынства і
меў матыў, значыць, ён і з’яўляецца вінавайцам.



Юлия Латынина: в мусульманском мире сжигаются Библии, 
Гейдар Джемаль: никакие мусульмане не могут сжигать Библию, так 
как «Библия для мусульман — это Китаб, Писание» 
(http://www.islamnews.ru/news-26991.html)



Драконы  обожают  жертвоприношения,  потому  что драконы  в
Беларуси  называются  «цмоки»,  т.е.  вампиры  (сосут  человеческую
кровь),  причем  в  качестве  жертвоприношения  чаще  всего
приносилась самая бесполезная девочка в деревне


