
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:______________________________________ 

Όνειρα για ταξίδια στα αστέρια 

1. Στους παρακάτω υποθετικούς λόγους υπογράμμισε την υπόθεση και 

κύκλωσε την απόδοση 

α) Αν οι επιστήμονες προχωρήσουν τις έρευνες τους, 

σε λίγα χρόνια θα γνωρίζουμε περισσότερα για τους άλλους πλανήτες. 

β) Αν το καλοσκεφτούμε, τίποτα δεν είναι απίθανο να συμβεί στο μέλλον 

γ) Αισθάνεσαι δυνατός, αν έχεις φίλους 

ε)Αν θα πάτε στη Νάουσα και αν σας μείνει καιρός, δείτε τους καταρράκτες. 

στ) Εάν ο ασφαλισμένος, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, δαπάνησε 

χρήματα για την περίθαλψή του ή έκανε χρήση του φορέα περίθαλψης χωρίς 

να τηρήσει τη διαδικασία του κανονισμού, το ταμείο μπορεί να του 

καταβάλλει την ως άνω δαπάνη. 

2. Συμπλήρωσε με τη φαντασία σου τις παρακάτω προτάσεις όπως 

νομίζεις! 

α) Αν ήμουν πλούσιος,…………………………………………………………………………………. 

β) Αν όλοι οι άνθρωποι ζούσαν 300 χρόνια, …………………………………………...  

γ) Αν η γη σταματούσε να γυρνάει, ……………………………………………………………………… 

δ) Αν μπορούσα να συναντούσα τον Ιουστινιανό, ………………………………………………. 

ε) Αν είχα ένα τηλεσκόπιο, ………………………………………………………………………………. 

στ) Αν ήμουν Ινδιάνος, …………………………………………………………………………………. 

 

3. Ξαναγράψε την παρακάτω πρόταση τρεις φορές τοποθετώντας το ρήμα 

σε: 

α) Εξακολουθητικό Μέλλοντα 

β) Συνοπτικό Μέλλοντα 

γ) Συντελεσμένο Μέλλοντα 

 

Οι ερευνητές της ΝΑΣΑ ανακάλυψαν νέους τρόπους εκτόξευσης στο 

διάστημα. 



α)_____________________________________________________

_______________________________________________________ 

β______________________________________________________

_______________________________________________________ 

γ______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4. Βάλε τα ρήματα που είναι στην παρένθεση στο σωστό μελλοντικό 

χρόνο: 

 

Τις νύχτες που κοιτάζει τον ουρανό η Αλίκη ονειρεύεται ότι κάποια στιγμή 

_____________(ταξιδεύω) στο διάστημα. Οι γονείς της λένε πως κάτι 

τέτοιο __________________(συμβαίνει) μόνο όταν οι ερευνητές 

____________________ (ολοκληρώνω) τις έρευνές τους, κάτι που 

_________________(χρειάζομαι) πολύ χρόνο. Η μικρή Αλίκη ξέρει πως 

μάλλον το όνειρό της δεν _____________________(πραγματοποιούμαι) 

ποτέ. Ωστόσο, πάντα _____________________ (φαντάζομαι) πώς θα 

ήταν μια βόλτα στο διάστημα. 

5. Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις με μια γενική ή μια αιτιατική 

που να εκφράζει χρόνο 

 

α) _____________θα παρακολουθήσουμε ένα διαστημικό υπερθέαμα στο 

Πλανητάριο 

β) _____________που θα πάω στην Αθήνα, ίσως επισκεφτώ το ΟΑΚΑ 

γ) _____________που μας πέρασε, διάβασα τρία βιβλία με θέμα τον 

πλανήτη Αφροδίτη 


