
Επιστημονική φαντασία 

 

1. Συμπλήρωσε τα κενά βάζοντας το ρήμα της παρένθεσης στον κατάλληλο μελλοντικό 

χρόνο: 

Μια σεληνιακή αποικία ......................................... (πρέπει) να είναι μεγάλη, ώστε να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες εργασίες. Στη χαμηλή βαρύτητα του Φεγγαριού, οι 

εταιρείες ............................................. (μπορούν) να παρασκευάσουν υλικά υψηλής 

τεχνολογίας με ασυνήθιστες ιδιότητες. Ακόμη ......................................... (αναπτύσσω) νέους 

τρόπους σύνθεσης φαρμάκων. Ένας ιαπωνικός οργανισμός δήλωσε ότι μελλοντικά 

..................................... (οργανώνω) Ολυμπιακούς αγώνες στο Φεγγάρι! ................................... 

(χρηματοδοτούν) από τα στοιχήματα των ανθρώπων και .......................................... 

(οργανώνουν) σε ένα γιγάντιο θόλο που ................................... (είμαι) γεμάτος αέρα. Εν τω 

μεταξύ η αλυσίδα Χίλτον ......................................... (εκπονώ) σχέδια για ένα σεληνιακό 

ξενοδοχείο! 

 

2. Συμπλήρωσε τον πίνακα που ακολουθεί χωρίς να αλλάξεις το πρόσωπο και τον 

αριθμό των ρημάτων: 

Ενεστώτας Εξακολουθητικός 

μέλλοντας 

Συνοπτικός 

μέλλοντας 

Συντελεσμένος 

μέλλοντας 

ταξιδεύει    

φαντάζομαι    

χρειάζεσαι    

συμβαίνει    

πίνετε    

κοιμόμαστε    

πηγαίνουν    

 

3. Στις παρακάτω προτάσεις υπογράμμισε την υπόθεση και 

κύκλωσε την απόδοση: 

1) Αν θέλεις, διάβασέ μου το γράμμα της.  

2) Αν προσπαθήσεις σκληρά, θα ανταμειφθείς. 



3) Αν αποφασίσεις να ταξιδέψεις, φτιάξε τις βαλίτσες σου. 

4) Αν με είχες ειδοποιήσει νωρίτερα, θα ερχόμουν εγκαίρως. 

5) Αν δεχόσουν να γράψουμε μαζί την εργασία, θα είχαμε 

καλύτερα αποτελέσματα. 

6) Αν συνόδευες το παιδί στο σχολείο, δε θα κινδύνευε από τα 

αυτοκίνητα. 

7) Αν σου αρέσουν τα βιβλία αστρονομίας, μπορείς να δανειστείς 

κάποια από τη δημοτική βιβλιοθήκη. 

8) Αν παραβώ τον λόγο μου, δε θα με ξαναεμπιστευτεί κανένας. 

 

4. Από τις παρακάτω προτάσεις  άλλες είναι υποθετικές και άλλες πλάγιες 

ερωτηματικές. Υπογράμμισέ τες και γράψε δίπλα τι είναι η καθεμιά. 

1) Θα πήγαινα διακοπές αν ήταν καλοκαίρι. (....................................) 

2) Με ρώτησε αν είχαμε αν είχαμε ξανασυναντηθεί παλιότερα. (......................................) 

3) Δεν ήξερα αν ήταν ειλικρινής μαζί μου. (........................................) 

4) Αν χιονίσει πολύ, θα διακοπεί πάλι η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης. 

(........................................) 

5) Με ρώτησε αν γνωρίζω τον πατέρα μου. (............................................) 

 

5. Υποράμμισε στις προτάσεις τις γενικές και τις αιτιατικές που δηλώνουν χρόνο: 

1) Την ώρα του δειλινού μου αρέσει να θαυμάζω το μενεξεδί χρώμα του ουρανού. 

2) Του χρόνου θα αλλάξω σχολείο. 

3) Ο πατέρας μου ξεκινά χαράματα για τη δουλειά. 

4) Τα επόμενα χρόνια η μόλυνση του περιβάλλοντος θα είναι 

μεγαλύτερη.  

5) Το πρωί μου αρέσει να τρώω καλά, ενώ το βράδυ φροντίζω να 

τρώω πιο ελαφρά. 

6) Γύρισε από το ταξίδι αργά τη νύχτα και την επόμενη μέρα 

σηκώθηκε νωρίς το πρωί για να πάει στη δουλειά του.  

7) Το καλοκαίρι επισκέπτομαι πάντα το χωριό του παππού μου. 

8) Το πρώτο δρομολόγιο του πλοίου ήταν προγραμματισμένο για τις έξι το πρωί.  

 


