
 
ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ  ΥΡΗΣΟ 

Μ. Αλεξάνδπου 49, 66100, Δπάμα 
Τηλ & φαξ: 2521021972 

www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr 

 

Επιμέλεια θεμάτων: Χρήςτοσ Χαρακόπουλοσ, φιλόλογοσ 

 

ΟΛΙΓΟΛΕΠΣΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗ Ν. ΓΛΩΑ Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Η ΠΕΙΘΩ  

(Οπθόηηηα επισειπήμαηορ, αξιολόγηζη επαγωγικών 

ζςλλογιζμών, ηπόποι πειθούρ) 

 

Ονομαηεπώνςμο μαθηηή:………………………………………………….. 

 

Η ΠΕΙΘΩ 

1. Οπθόηηηα επισειπήμαηορ 

Ένα επισείπημα είναι οπθό, όηαν είναι: 

α)……………………………….(δηλαδή……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………) 

β)……………………………….(αν……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..) 
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2. Αξιολόγηζη επαγωγικών ζςλλογιζμών 

Σηην αξιολόγηζη ηων επαγωγικών ζςλλογιζμών ελέγσοςμε, αν 

έσοςμε: 

α) 

β) 

γ) 
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3. Επίκληζη ζηο ζςναίζθημα ηος δέκηη  

 

Μέζα για ηην επίκληζη ζηο ζςναίζθημα ηος δέκηη είναι: 

α)…………………………………………. 

β)………………………………………… 

γ)……………………………………….. 

δ)………………………………………… 
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4.Σπόποι πειθούρ: 

Να ενηοπίζεηε ποιορ ηπόπορ πειθούρ σπηζιμοποιείηαι ζηην παπακάηω 

παπάγπαθο: 

«Έτοσμε ηην απόθαζη να είμαζηε όλοι Εσρφπαίοι, όπφς θα έλεγε 

και ο Τζώρηζιλ. Και όλοι Έλληνες, όπφς θα έλεγε ο Σέλλεϋ. Γιαηί, 

όπφς έγραυε ο Ιζοκράηης, «Έλληνες δεν είναι εκείνοι ποσ 

γεννήθηκαν ζηην Ελλάδα, αλλά όλοι εκείνοι ποσ σιοθέηηζαν ηο 

πνεύμα ηο κλαζζικό».  
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ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

Η ΠΕΙΘΩ 

1.Οπθόηηηα επισειπήμαηορ 

Ένα επισείπημα είναι οπθό, όηαν είναι: 

 

α) έγκςπο (δηλαδή, όηαν οι πποκείμενερ οδηγούν με λογική 

αναγκαιόηηηα ζ’ ένα βέβαιο ζςμπέπαζμα) 

β) αληθέρ (αν ςπάπσει νοημαηική ζσέζη ανάμεζα ζηιρ πποκείμενερ 

και ηο ζςμπέπαζμα ανηαποκπίνεηαι ζηην ππαγμαηικόηηηα.) 

 

Μονάδερ 5 

2.Αξιολόγηζη επαγωγικών ζςλλογιζμών 

Σηην αξιολόγηζη ηων επαγωγικών ζςλλογιζμών ελέγσοςμε, αν 

έσοςμε: 

α) ζςλλογιζμό με γενίκεςζη 

β) ζςλλογιζμό με αίηιο-αποτέλεσμα 

γ) συλλογισμό με αναλογία 
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3. Επίκληζη ζηο ζςναίζθημα ηο δέκηη  

 

Μέζα για ηην επίκληζη ζηο ζςναίζθημα ηος δέκηη είναι: 

α) πεπιγπαθή 

β) αθήγηζη 

γ) σιούμοπ 

δ) ειπωνεία 
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4.Σπόποι πειθούρ: 

Να ενηοπίζεηε ποιορ ηπόπορ πειθούρ σπηζιμοποιείηαι ζηην παπακάηω 

ππόηαζη: 

«Έτοσμε ηην απόθαζη να είμαζηε όλοι Εσρφπαίοι, όπφς θα έλεγε 

και ο Τζώρηζιλ. Και όλοι Έλληνες, όπφς θα έλεγε ο Σέλλεϋ. Γιαηί, 

όπφς έγραυε ο Ιζοκράηης, «Έλληνες δεν είναι εκείνοι ποσ 

γεννήθηκαν ζηην Ελλάδα, αλλά όλοι εκείνοι ποσ σιοθέηηζαν ηο 

πνεύμα ηο κλαζζικό».  

Επίκληση στην αυθεντία 
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