
11ο ∆ημοτικό Σχολείο Βύρωνα 
Τάξη Ε’2 

Σχολικό έτος 2010-2011 
∆ασκάλα: Σύλα Τσέκου 

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 
 

 
 

 Προσπάθησε να απαντήσεις στις παρακάτω 
ερωτήσεις: 

 
 Τι είναι το θρανίο; 

 
 Τι είναι ο άνθρωπος; 

 
 Τι είναι η γη; 

 
 Τι είναι ο σκύλος; 

 
 Τι είναι το σχολείο; 

 
 Τι είναι η οικογένεια; 

 
 Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου; 

 
Μπόρεσες εύκολα να απαντήσεις; 

Μήπως ξέχασες να πεις κάποια βασικά χαρακτηριστικά; 

 
Για να δούμε:  
Αν πούμε ότι το θρανίο είναι ένα έπιπλο. 
Αρκεί αυτό; Κάποιος που δεν ξέρει τη λέξη κατάλαβε ακριβώς για ποιο πράγμα 

μιλάμε;  

Αν όχι, γιατί;  

Τι μπορεί να ρωτήσει για να καταλάβει καλύτερα; 

- _____________________________________________________ 

- _____________________________________________________ 

- _____________________________________________________ 

- _____________________________________________________ 

∆οκίμασε να απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν: 

- _____________________________________________________ 

- _____________________________________________________ 

- _____________________________________________________ 

- _____________________________________________________ 

 

 

 

Αφού απάντησες στις ερωτήσεις, μπορείς τώρα να δώσεις έναν ολοκληρωμένο ορισμό 
για την έννοια θρανίο;  
Θρανίο είναι____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 



 
 

 
Για να δώσουμε τον ορισμό μιας έννοιας πρέπει να 

αναφέρουμε οπωσδήποτε δύο γνωρίσματά της: 

 

1. να πούμε με ποια πράγματα ταιριάζει. Να δώσουμε 

δηλαδή το γένος ή την τάξη που ανήκει. 

 

2. να πούμε πώς διαφέρει από τα άλλα όμοιά της. Να 

δηλώσουμε δηλαδή τη διαφορά. 

Παράδειγμα:  

 Τι είναι το κρασί; 
 
το κρασί είναι ποτό.    τάξη  
το κρασί  παράγεται  από το χυμό των σταφυλιών   διαφορά  
 

ΟΡΙΣΜΟΣ 
 
Κρασί είναι  το ποτό  που  παράγεται από το χυμό των σταφυλιών. 

      
      τάξη                 διαφορά  

 
Στους παρακάτω ορισμούς ξεχώρισε και εσύ τη λέξη που φανερώνει την τάξη 

και τη φράση που δηλώνει τη διαφορά. 

 χρυσοχόος: είναι ο τεχνίτης που ασχολείται με την κατεργασία του χρυσού. 
 
 

 ανθοδοχείο: είναι ένα δοχείο κατάλληλο για λουλούδια (άνθη) 
 
 

 δαχτυλίδι: είναι κόσμημα που φοριέται στο δάχτυλο. 
 
 

 ποδήλατο: είναι το όχημα με δύο ρόδες που κινείται με την ενέργεια από τα 
πόδια του αναβάτη του. 

Πώς ορίζουμε μιαν έννοια 

άσκηση 1 



 
Προσπάθησε τώρα να δώσεις εσύ τον ορισμό για τις παρακάτω έννοιες: 
Θυμήσου να αναφέρεις την τάξη και τη διαφορά.  
 

 
ελαιόλαδο: __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
κηπουρός: __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
ποτήρι: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
σκύλος: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
τετράδιο: ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
μολύβι: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 
ΛΙΓΟ ΓΕΛΙΟ… 

 

 
 

άσκηση 2 

Το σύμπαν 
Ο Ντίνος είναι αρκετά ένας αρκετά συνεσταλμένος μαθητής που δεν τα πηγαίνει και 

πολύ καλά με τα μαθήματά του. Κάποια μέρα τον ρωτά ο δάσκαλος: 

- Ντίνο ποιος έκανε το Σύμπαν;  

- Ό-Όχι εγώ κύριε. 

- Τι είπες; Όχι εσύ;  

- Ε-Ε ε εγώ το έκανα. Αλλά δεν θα το ξανακάνω! 


