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Α΄ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΝΓΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

ΦΤΛΛΟ ΓΡΓΑΙΑ 

ΘΓΜΑ: ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 

  

Α. Ας θσμηθούμε πρώηα από ποια μέρη αποηελείηαι μία παράγραθος. 

 Η πανάγναθμξ απμηειείηαη από ηνία μένε:  

α) Θεμαηική Περίοδος: Τεκ εκημπίδμομε ζηεκ ανπή ηεξ παναγνάθμο θαη δειώκεη ημ 

ζέμα ηεξ παναγνάθμο. 

β) Λεπηομέρειες-τόλια: Απμηειμύκ ημκ βαζηθό θμνμό ηεξ παναγνάθμο, ημ μένμξ 

εθείκμ ζημ μπμίμ ακαιύεηαη πιήνςξ ε ζεμαηηθή πενίμδμξ. 

γ) Καηακλείδα: Απμηειεί ζοκήζςξ ηεκ ηειεοηαία πενίμδμ ηεξ παναγνάθμο ζηεκ 

μπμία μ ζογγναθέαξ θαηαιήγεη ζε έκα ζομπέναζμα. Σοπκά ε θαηαθιείδα 

παναιείπεηαη. 

Β. Σώρα, αθού επαμαλάβαηε και θσμηθήκαηε ηη θεωρία ηης δομής ηης 

παραγράθοσ, καλείζηε μα αμαλύζεηε ζηα δομικά ηοσς μέρη ηις παρακάηω 

παραγράθοσς: 

i.       Η ηζημνία θαιιηενγεί θαη ακαπηύζζεη ηηξ ακώηενεξ κμεηηθέξ ιεηημονγίεξ. 

Η δηδαζθαιία ηεξ ακαπηύζζεη πκεομαηηθά ημκ άκζνςπμ, γηαηί θαιιηενγεί ηε 

μκήμε με ηε πάναλε γεγμκόηςκ, πνμζώπςκ θαη πνμκμιμγηώκ, ηε θακηαζία με 

ηεκ ακαπανάζηαζε θαη ακαζύκζεζε ζθεκώκ θαη γεγμκόηςκ ηεξ δςήξ ημο 

πανειζόκημξ, ηεκ ακηηθεημεκηθή θνίζε με ηεκ αμενόιεπηε εθηίμεζε θαη 

παναθηενηζμό πναγμάηςκ, θαηαζηάζεςκ θαη πνμζώπςκ, ηε κόεζε, 

πνμζθένμκηαξ εοθαηνίεξ ζημκ άκζνςπμ κα θάκεη εμβαζύκζεηξ, ζογθνίζεηξ θαη 

κα ζοζπεηίδεη έκκμηεξ θαη ζοιιμγηζμμύξ. Έηζη ζέηεη ζε θίκεζε όιεξ ηηξ 

κμεηηθέξ ημο δοκάμεηξ, με απμηέιεζμα κα δηαμμνθώκεη ηζημνηθή ζθέρε. 

 

ii.       Γηα κα ακηημεηςπηζηεί ε μηθμιμγηθή θαηαζηνμθή απαηημύκηαη δηαμόνθςζε 

μηθμιμγηθήξ ζοκείδεζεξ θαη αιιαγή ζημ θαηακαιςηηθό πνόηοπμ δςήξ. Ακ μ 

άκζνςπμξ δε ζοκεηδεημπμηήζεη ημκ θίκδοκμ πμο δηαηνέπεη ε θύζε θη ακ δε 

βμεζήζεη ζηεκ ακαθμύθηζε ημο βεβανεμέκμο θοζηθμύ πενηβάιιμκημξ, δεκ 

είκαη δοκαηό κα ζςζεί όπη μόκμ ε θύζε, αιιά θαη μ ίδημξ. Επίζεξ, επηβάιιεηαη 

κα ζηαμαηήζεη θαη μ άκζνςπμξ κα οημζεηεί πςνίξ μέηνμ θαηακαιςηηθά 

πνόηοπα, γηαηί δηαθμνεηηθά ακηί κα πενημνηζηεί ημ πνόβιεμα, ζα δημγθώκεηαη 

θαζεμενηκά. Επμμέκςξ, ε δηαμόνθςζε μηθμιμγηθήξ ζοκείδεζεξ θαη ε 

ακαηνμπή ημο θαηακαιςηηθμύ παναθηήνα ηεξ επμπήξ είκαη μη ιύζεηξ γηα ηεκ 

πνμζηαζία ημο θοζηθμύ ημπίμο. 
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iii.       Πνόηαζε ιέγεηαη ημ ζοκημμόηενμ ημήμα ημο ιόγμο πμο εθθνάδεη μηα 

ζθέρε, μηα επηζομία ή έκα ζοκαίζζεμα. Τα είδε ηςκ πνμηάζεςκ ςξ πνμξ ημ 

πενηεπόμεκό ημοξ είκαη: α) πνμηάζεηξ θνίζεςξ με ηηξ μπμίεξ δηαηοπώκεηαη 

μηα θνίζε, μηα ζθέρε, ή δίκεηαη μηα πιενμθμνία β) πνμηάζεηξ επηζομίαξ με ηηξ 

μπμίεξ εθθνάδεη μηα επηζομία, πνμζηαγή, εοπή γ) πνμηάζεηξ επηθςκεμαηηθέξ 

με ηηξ μπμίεξ εθθνάδεηαη έκα έκημκμ ζοκαίζζεμα θαη δ) πνμηάζεηξ 

ενςηεμαηηθέξ με ηηξ μπμίεξ δηαηοπώκεηαη μηα ενώηεζε. 

 

iv.       Τα ηεπκμιμγηθά επηηεύγμαηα πμο παναδμζηαθά επηκμμύζε θαη 

θαηαζθεύαδε μ άκζνςπμξ οπμθαζηζημύζακ ηηξ μοσθέξ ημο δοκάμεηξ, ηηξ 

πμιιαπιαζίαδακ θαη ημκ βμεζμύζακ ζηηξ πεηνςκαθηηθέξ, θονίςξ, ενγαζίεξ 

ημο. Τα ζύγπνμκα, όμςξ, επηηεύγμαηα ηεξ ορειήξ ηεπκμιμγίαξ οπμθαζηζημύκ 

πκεομαηηθέξ ιεηημονγίεξ ημο θαη ημκ βμεζμύκ θαη ζηηξ πκεομαηηθέξ 

δναζηενηόηεηεξ θαη ενγαζίεξ ημο. Πνόθεηηαη γηα ημοξ ειεθηνμκηθμύξ 

οπμιμγηζηέξ, ηα έλοπκα μεπακήμαηα.  

 

v.       Τμ εμπόδημ ζηε γναπηή επηθμηκςκία μπμνεί κα οπενκηθεζεί με ημ θαιό 

γνάρημμ θαη ημ ζςζηό δηάβαζμα. Μπμνεί μ ζογγναθέαξ κα μαξ πνμζθένεη έκα 

θαιμδμμεμέκμ θαη ζαθέξ θείμεκμ, γηα κα επηθμηκςκήζεη άμεζα μαδί μαξ, αιιά 

μόκε ηεξ ε πνμζπάζεηα αοηή δεκ ανθεί, πνέπεη θη εμείξ κα θάκμομε ημ άιιμ 

μηζό ημο δνόμμο. Ωξ ακαγκώζηεξ πνέπεη κα ζθάβμομε ηε ζήναγγα ηεξ 

επηθμηκςκίαξ από ηε δηθή μαξ πιεονά. 

 

vi.       Ιδηαίηενα ζεμακηηθόξ είκαη μ νόιμξ ημο πνςηκμύ θαζ’ όιε ηε δηάνθεηα ηηξ 

πνμεημημαζίαξ ημο μαζεηή γηα ηηξ ελεηάζεηξ. Έκα πιήνεξ πνςηκό αολάκεη ηε 

δηάζεζε θαη ηεκ εκένγεηα ημο παηδημύ, γηα κα ακηεπελέιζεη ηηξ δοζθμιίεξ ημο 

δηαβάζμαημξ θαη ηςκ άιιςκ οπμπνεώζεςκ ηηξ εμέναξ. Επηπιέμκ, μεηώκεη ημ 

αίζζεμα ηηξ πείκαξ θαηά ηηξ μεζεμενηακέξ ώνεξ, γεγμκόξ πμο απμηνέπεη ηεκ 

οπενθαηακάιςζε θαγεημύ ημ μεζεμένη, θάηη πμο ζα πνμθαιμύζε οπκειία θαη 

μείςζε ηηξ απόδμζεξ ημο μαζεηή. 

 

vii. Τνεηξ είκαη μη αηηίεξ πμο μπμνμύκ κα ελαθακίζμοκ ημ ακζνώπηκμ γέκμξ από ημ 

πνόζςπμ ηεξ γεξ. Πνώηα, έκαξ πονεκηθόξ πόιεμμξ, μ μπμίμξ πιακάηαη πάκς 

από ηα θεθάιηα μαξ ζακ « Δαμόθιεημξ ζπάζε ». Δεύηενμκ, ε θαηαζηνμθή θαη 

νύπακζε ημο θοζηθμύ πενηβάιιμκημξ ιόγς ηεξ ζοκεπμύξ θαη αιόγηζηεξ 

μμιύκζεώξ ημο. Καη ηνίημκ μ οπενπιεζοζμόξ. 

 

 

 
 

 


