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1. Qui es-tu ?  Ποιος είσαι ;          (p.6) 

2. Comment tu t’appelles ? 

3. Tu t’appelles comment ?   

4. C’est quoi ton prénom ?  

Πώς σε λένε ;  

 

Ποιο είναι το όνομά σου ; 

5. Quel est ton nom de famille ?  Ποιο είναι το επώνυμό σου ; 

6. Tu peux épeler ton nom ?  Μπορείς να συλλαβίσεις το 

επώνυμό σου ; 

7. Comment ça s’écrit ?  Πώς γράφεται αυτό ; 

8. Tu as quel âge ?  Τι ηλικία έχεις ; 

9. C’est quand ton anniversaire ?  Πότε είναι τα γενέθλιά σου ; 

10. Quelle est ta date de naissance ?  Πότε γεννήθηκες ; 

11. Quel est ton lieu de naissance ?  Πού γεννήθηκες ; 

12. Tu habites où ?  Πού κατοικείς ; 

13. Quelle est ton adresse ?  Ποια είναι η διεύθυνσή σου ; 

14. Quel est ton code postal ?  Ποιος είναι ο ταχυδρομικός σου 

κώδικας ; 

15. Quel est ton numéro de téléphone ?  Ποιο είναι το νούμερο του 

τηλεφώνου σου ; 

16. Quel est ton courriel/mail ?  Ποιο είναι το μέηλ σου ;  

 

1. Fiche d’inscription  Έντυπο εγγραφής  

2. Nom  Επώνυμο  

3. Prénom  Όνομα  

4. Âge  Ηλικία  

5. Date de naissance  Ημερομηνία γέννησης 

6. Lieu de naissance  Τόπος γέννησης  

7. Adresse  Διεύθυνση  

8. Code postal  Ταχυδρομικός κώδικας 

9. Téléphone  Τηλέφωνο  

10. Courriel  Adresse électronique, mél, mail  
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  Je parle français ! (p.6) 

 
1. Comment tu t’appelles ?  Πώς σε λένε ; 

2. Tu peux épeler ton nom ?  Μπορείς να συλλαβίσεις το όνομά σου ; 

3. Tu as quel âge ?  Τι ηλικία έχεις ; 

4. C’est quand ton anniversaire ?  Πότε είναι τα γενέθλιά σου ; 

 

1. Fiche d’inscription  Έντυπο εγγραφής (p.7) 

2. Ville  Πόλη  

3. Pays  Χώρα 

 

 

 

 

 

 

Quelle est ta nationalité ?    (p.8) 

1. Quelle est ta nationalité ?  

2. Grecque.  

- Ποια είναι η εθνικότητά σου ; 

- Ελληνική.  

3. Tu es de quelle 

nationalité ?  

4. Je suis grec/grecque.  

- Ποιας εθνικότητας είσαι ; 

 

- Είμαι Έλληνας/Ελληνίδα.  

5. Tu viens d’où ?  

6. Je viens d’Angleterre.  

7. Je suis anglais/anglaise.  

- Ποια είναι η καταγωγή σου ; 

- Είμαι από την Αγγλία.  

- Είμαι Άγγλος/Αγγλίδα.  

8. Tu es français ?  

9. Non, je suis belge.  

10. Je viens de Belgique. 

- Είσαι Γάλλος ; 

- Όχι, είμαι Βέλγος.  

- Είμαι από το Βέλγιο.  

11. Tu parles quelles langues ?  

12. Je parle grec, anglais et 

français.  

- Ποιες γλώσσες μιλάς ; 

- Μιλάω ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά.  
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Écoute la chanson. (p.10) 

1. Tout le monde  Tous  Όλος ο κόσμος, όλοι  

2. Je me présente  Παρουσιάζομαι  

3. Charmant(e) Γοητευτικός-ή-ό  

4. Marrant  Αστείος-α-ο 

5. Rester  Μένω, παραμένω  

6. Toujours  Πάντα  

7. Travailler  Δουλεύω  

8. Préparer  Προετοιμάζω  

9. Le dîner  Το δείπνο  

10. Regarder  Κοιτώ  

11. Dormir  Κοιμάμαι  

12. Et puis  Και στη συνέχεια  

13. Oublier  Ξεχνώ  

14. Le parrain - la marraine  Ο νονός – η νονά  

15. Loin  Μακριά  

  

 

(p.11) 

1. La famille  Η οικογένεια                                 

2. Le père  Ο πατέρας 

3. La mère  Η μητέρα  

4. Le frère  Ο αδερφός  

5. La sœur  Η αδερφή  

6. Le grand-père  Ο παππούς  

7. La grand-mère  Η γιαγιά  

8. Le cousin  Ο ξάδερφος  

9. La cousine  Η ξαδέρφη  

10. L’oncle  Ο θείος  

11. La tante  Η θεία  

12. Le neveu  Ο ανιψιός  

13. La nièce  Η ανιψιά  
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14. Le mari  Ο σύζυγος  

15. La femme  Η σύζυγος  

16. Le fils  Ο γιος  

17. La fille  Η κόρη  

18. Un fils unique  Ένας μοναχογιός  

19. Une fille unique  Μία μοναχοκόρη  

20. Un frère jumeau  Ένας δίδυμος αδερφός  

21. Une sœur jumelle  Μία δίδυμη αδερφή  

22. Les grands-parents  Ο παππούς και η γιαγιά  

23. Les parents  Οι γονείς  

24. Les enfants  Τα παιδιά  

 

La famille (p.11) 

1. Vous êtes combien dans ta 

famille ?   

2. Dans ma famille, nous sommes 

quatre : mon père, ma mère, ma 

sœur et moi.  

- Πόσοι είσαστε στην οικογένειά σου ; 

- Στην οικογένειά μου, είμαστε 

τέσσερις : ο πατέρας μου, η μητέρα 

μου, η αδερφή μου και εγώ.  

3. Tu as des frères et des sœurs ?  

4. Non, je suis fils unique.  

- Έχεις αδερφούς και αδερφές ; 

- Όχι, είμαι μοναχογιός.  

 

p.12 

1. Le portrait physique  Η εξωτερική εμφάνιση  

2. Il/Elle est grand(e) ≠ petit(e).   Αυτός/Αυτή είναι ψηλός-ή ≠ κοντός-ή. 

3. Il/Elle est mince ≠ gros(e). Αυτός/Αυτή είναι λεπτός-η ≠ χοντρός-ή. 

4. Il/Elle est beau-belle ≠ 

moche, laid(e). 

Αυτός/Αυτή είναι όμορφος-η ≠ άσχημος-η.  

5. Il/Elle est mignon(e).  Αυτός/Αυτή είναι χαριτωμένος-η. 

6. Il/Elle est jeune ≠ vieux-

vieille, âgé(e).  

Αυτός/Αυτή είναι νέος ≠ γέρος-γριά, 

ηλικιωμένος-η. 

7. Il/Elle est blond(e), 

roux/rousse, brun(e). 

Αυτός/Αυτή είναι ξανθός-ιά, 

κοκκινομάλης-κοκκινιμάλλα, καστανός-ή.  

8. Il est chauve.  Αυτός είναι φαλακρός. 

9. Il a une moustache.  Αυτός έχει ένα μουστάκι. 

10. Il a une barbe.  Αυτός έχει μία γενειάδα.  
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1. Il/Elle a les cheveux noirs, 

blancs, gris.  

Αυτός/Αυτή έχει μαλλιά μαύρα, λευκά, 

γκρι.  

2. Il/Elle a les cheveux courts ≠ 

longs.  

Αυτός/Αυτή έχει μαλλιά κοντά ≠ μακριά.  

3. Il/Elle a les cheveux raides, 

lisses ≠ bouclés.  

Αυτός/Αυτή έχει μαλλιά ίσια, λεία ≠ με 

μπούκλες.  

4. Il/Elle a les yeux bleus, verts, 

bruns, noirs.  

Αυτός/Αυτή έχει μάτια μπλε, πράσινα, 

καστανά, μαύρα.  

5. Il/Elle porte des lunettes.  Αυτός/Αυτή φοράει γυαλιά.  

 

(p.13) 

1. Portrait moral Ο χαρακτήρας  

2. Qualités ≠ Défauts  Προτερήματα ≠ Ελαττώματα  

3. Il/Elle est sympathique (sympa). Αυτός/Αυτή είναι συμπαθητικός- ή.  

4. Il/Elle est antipathique.  Αυτός/Αυτή είναι αντιπαθητικός- ή.  

5. Il/elle est gentil-le. Αυτός/Αυτή είναι ευγενικός-ή.  

6. Il/Elle est méchant(e). Αυτός/Αυτή είναι κακός-κακιά.  

7. Il/Elle est adorable. Αυτός/Αυτή είναι αξιολάτρευτος-η.  

8. Il/Elle est insupportable.  Αυτός/Αυτή είναι ανυπόφορος-ή. 

9. Il/Elle est poli(e). Αυτός/Αυτή είναι ευγενικός-ή.  

10. Il/elle est impoli(e). Αυτός/Αυτή είναι αγενής. 

11. Il/Elle est studieux-studieuse.  Αυτός/Αυτή είναι μελετηρός-ή.  

12. Il/Elle est paresseux-

paresseuse.  

Αυτός/Αυτή είναι τεμπέλης-α.  

13. Il/Elle est sérieux-sérieuse.  Αυτός/Αυτή είναι σοβαρός-ή. 

14. Il/elle est bavard(e). Αυτός/Αυτή είναι φλύαρος-η. 

15. Il/Elle est souriant(e). Αυτός/Αυτή είναι χαμογελαστός-ή. 

16. Il/Elle est grognon. Αυτός/Αυτή είναι γκρινιάρης-α.  

17. Il/Elle est drôle.  Αυτός/Αυτή είναι αστείος-α.  

18. Il/Elle fait la fête.  Κάνει, κρατάει μούτρα.  
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Un chien (p.14) 

1. J’ai un chien. C’est un labrador.  Έχει ένα σκύλο. Είναι ένα λαμπραντόρ.  

2. C’est un mâle (≠une femelle). Είναι ένα αρσενικό (≠ ένα θηλυκό).  

3. Il a le poil long et brillant.  Έχει μακρύ και γυαλιστερό τρίχωμα.   

4. Il n’aboie pas, il ne mord pas.  Δεν γαβγίζει, δεν δαγκώνει.  

5. Il n’est pas agressif.  Δεν είναι επιθετικός.  

6. Il est doux et affectueux.  Είναι γλυκός και τρυφερός.  

7. Il remue sa queue.  Κουνάει την ουρά του.  

8. Il est vacciné.  Είναι εμβολιασμένος.  

 

                           Un chat  

 

1. Lisa a un chat.  Η Λίζα έχει ένα γάτο.  

2. Il est très mignon.  Αυτός είναι χαριτωμένος.  

3. Il aime les câlins.  Του αρέσουν τα χάδια.  

4. Il a des moustaches et des 

griffes.  

Αυτός έχει μουστάκια και νύχια.  

5. Il miaule.  Αυτός νιαουρίζει.  

6. Il ronronne.  Αυτός γουργουρίζει.  

7. Il mange des croquettes.  Αυτός τρώει κροκέτες.  

 

Un perroquet  

1. Lucie a un perroquet.  Η Λουκία έχει ένα παπαγάλο.   

2. Il chante et il parle.  Αυτός τραγουδάει και μιλάει.  

3. Il ne vole pas.  Αυτός δεν πετάει.  

4. Il a des plumes multicolores.  Αυτός έχει πολύχρωμα φτερά.  

 

Un poisson rouge  

1. Marie a un poisson rouge.  Η Μαρία έχει ένα χρυσόψαρο. 

2. Il vit dans un bocal.  Αυτό ζει μέσα στη γυάλα του. 

3. Elle l’a acheté à l’animalerie.  Αυτή το αγόρασε στο κατάστημα μικρών ζώων. 
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Une tortue                                                                      (p.14) 

 

Un lapin  

1. Elsa a un lapin.  Η Έλσα έχει έναν λαγό.  

2. Il a le poil très doux.  Αυτός έχει απαλό τρίχωμα.  

3. Il est tout blanc.  Αυτός είναι κατάλευκος.  

 

Un hamster  

1. Hugo a un hamster.  O Hugo έχει ένα ινδικό χοιρίδιο.  

2. Il tourne dans sa roue.  Γυρνάει μέσα στην ρόδα του. 

3. Il dort le jour.  Κοιμάται τη μέρα.  

4. Il est propre.  Είναι καθαρός.  

5. Il a de petites oreilles.  Έχει μικρά αυτιά.  

 

 Je parle français ! (p.14) 

1. As-tu un animal domestique ?  Έχεις ένα κατοικίδιο ;  

2. Il est de quelle race ?  

3. Comment est-il ?  

Τι ράτσα είναι ; 

Πώς είναι ; 

 

Quelle est sa profession ? Quel est son métier ?  

1. Quelle est sa profession ?  

2. Quel est son métier ?  

 Ποιο είναι το επάγγελμά του ;  

                                   (p.16) 

3. Le métier la profession  Το επάγγελμα                                   

4. Un-une médecin Ένας-μία γιατρός 

5. Un infirmier, une infirmière Ένα νοσοκόμος, μία νοσοκόμα 

6. Un-une dentiste  Ένας-μία οδοντίατρος 

7. Un-une vétérinaire  Ένας-μία κτηνίατρος 

8. Un-une pharmacien(e) Ένας-μία φαρμακοποιός  

9. Un ingénieur, une ingénieure  Ένας-μία μηχανικός 

10. Un-une architecte  Ένας, μία αρχιτέκτονας  

1. Jean a une tortue.  Ο Γιάννης έχει μία χελώνα.  

2. Elle marche lentement.  Αυτή περπατάει αργά.  

3. Elle mange de la salade.  Αυτή τρώει μαρούλι.  
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11. Un avocat, une avocate  Ένας, μία δικηγόρος  

12. Un acteur, une actrice  Ένας, μία ηθοποιός  

13. Un-une pilote  Ένας, μία πιλότος  

14. Une hôtesse de l’air  Μία αεροσυνοδός  

15. Un professeur, une professeure  Ένας καθηγητής, μία καθηγήτρια  

16. Un-une photographe  Ένας-μία φωτογράφος  

17. Un-une musicien(e) Ένας-μία μουσικός  

18. Un danseur, une danseuse  Ένας χορευτής, μία χορεύτρια 

19. Un-une journaliste  Ένας-μία δημοσιογράφος  

 

  Je parle français !  
1. Quel est le métier de tes 

parents ?  

Ποιο είναι το επάγγελμα των γονιών σου ; 

 

 

 

 

 

 

 

Compréhension écrite (p.19) 

1. Tous les soirs  Chaque soir Κάθε βράδυ  

2. Seul(e) Μόνος-η-o  

3. Là  Εκεί 

4. Elle m’énerve  Αυτή με νευριάζει  

5. Tout le temps  Συνεχώς  

6. Rencontrer  Συναντώ  

7. Le voisin, la voisine  Ο γείτονας, η γειτόνισσα  

8. Rentrer   retourner Επιστρέφω  

9. prochain(e) επόμενος-η-ο  

10. Je t’appelle bientôt  Σε παίρνω τηλέφωνο σε λίγο  

 



10 Vocabulaire élaboré par Fotini Katranidou  

 

 

  Compréhension écrite (p.24) 

1. Le soir  Το βράδυ  

2. À minuit  Τα μεσάνυχτα  

3. S’il te plaît  Σε παρακαλώ 

4. Changer  Αλλάζω   

 

Compréhension écrite (p.25) 

1. Finir  Τελειώνω  

2. Simple  Απλός-ή-ό 

3. Avoir besoin de  Έχω ανάγκη από  

4. Le moyen de transport  Το μεταφορικό μέσο  

5. À droite  Δεξιά  

6. Un immeuble  Μία πολυκατοικία  

 

Compréhension écrite (p.26) 

1. Chercher  Ψάχνω  

2. Le magazine  Το περιοδικό  

3. Une information   un renseignement Μία πληροφορία  

4. Contacter   Appeler, téléphoner Καλώ τηλεφωνικώς  

5. Répondre  Απαντώ  

 

Compréhension écrite  (p.27) 

1. Le personnage  Ο ήρωας   

2. La bande dessinée  Un comic  ένα κόμικ 

3. Curieux, curieuse  Περίεργος-η-ο   

4. Courageux, courageuse  Θαρραλέος-α-ο   

5. Un fox-terrier blanc  Ένα λευκό κυνηγόσκυλο  

6. Pendant Κατά τη διάρκεια  

7. Le capitaine  Ο καπετάνιος 

8. Une aventure  Μία περιπέτεια  

9. Signer  Υπογράφω  
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Dossier 2  

À l’école 
 

Écoute la chanson.                                             (p.34)  

1. Le réveil  Το ξυπνητήρι  

2. Sonner  Χτυπώ (κουδουνίζω) 

3. Vite  Γρήγορα  

4. Se préparer  Προετοιμάζομαι  

5. Le secret  Το μυστικό  

6. L’emploi du temps  Το σχολικό πρόγραμμα  

7. Absent(e) ≠ présent(e) Απών-απούσα ≠ παρών-παρούσα  

8. La récré la récréation  Το διάλειμμα  

9. Content(e)  ≠ Mécontent(e) Ευχαριστημένος-η-ο  ≠ 

Δυσαρεστημένος-η-ο 

10. Un instant Μια στιγμή  

11. La cloche  Η καμπάνα / το κουδούνι  

12. Tout le monde   tous   Όλος ο κόσμος, όλοι  

13. Savoir  Ξέρω  

 

Le matériel scolaire                                        (p.35) 

1. Le matériel scolaire  Η γραφική ύλη για το σχολείο  

2. Un cartable  Μία σχολική τσάντα  

3. Une trousse  Μία κασετίνα  

4. Un stylo  Ένα στυλό  

5. Un crayon à papier  Ένα μολύβι  

6. Un compas  Ένας διαβήτης  

7. Une gomme  Μία γόμα  

8. Un taille-crayon  Μία ξύστρα  

9. Un tube de colle  Μία κόλλα  

10. Un classeur  Ένα ντοσιέ, ένα κλασέρ  

11. Un livre  Ένα βιβλίο  

12. Un cahier  Ένα τετράδιο  

13. Des crayons de couleur  Ξυλομπογιές  

14. Des feutres  Μαρκαδόροι  
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15. Un surligneur  Ένας μαρκαδόρος υπογράμμισης  

16. Des ciseaux  Ψαλίδι  

17. Une règle  Ένας χάρακας  

18. Un correcteur  Μία διορθωτική ταινία ή ένα διορθωτικό υγρό 

19. Un agenda  Μία ατζέντα  

 

 Je parle français !  

1. Qu’est-ce qu’il y a dans ton 

cartable ?  

Τι υπάρχει μέσα στη σχολική σου τσάντα ; 

2. Qu’est-ce qu’il y a dans ta 

trousse ?  

Τι υπάρχει μέσα στην κασετίνα σου;  

 

(p.35) 

En quelle classe es-tu ? Σε ποια τάξη είσαι ; 

1. L’école primaire  Το δημοτικό  

2. Le collège  Το γυμνάσιο  

3. Collégien(e) Μαθητής-τρια γυμνασίου  

4. Le lycée Το λύκειο  

5. Lycéen(e) Μαθητής-τρια λυκείου  

Les cours : Τα μαθήματα  

1. Mes matières préférées sont 

les maths et la physique.  

Τα αγαπημένα μου μαθήματα είναι τα 

μαθηματικά και η φυσική.  

2. Je déteste la géographie parce 

que c’est difficile et ennuyeux.  

Απεχθάνομαι τη γεωγραφία γιατί είναι 

δύσκολη και βαρετή.  

Les enseignants : Οι εκπαιδευτικοί 

1. Un maître, une maîtresse   
Ένας δάσκαλος, μία δασκάλα  

2. Un instituteur, une institutrice  

3. Un professeur, une professeure  Ένας καθηγητής, μία καθηγήτρια  

4. Un prof sévère, strict. 

5. Il crie tout le temps.  

Ένας καθηγητής σοβαρός, αυστηρός. 

Αυτός φωνάζει συνεχώς.  

6. Un prof gentil et compréhensif.  Ένας καθηγητής ευγενικός, που δείχνει 
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κατανόηση.  

Les élèves : Οι μαθητές  

1. Je suis bon élève, j’ai de bonnes 

notes.  

Είμαι καλός μαθητής, έχω καλούς 

βαθμούς.  

2. Je suis attentif et sérieux.  Είμαι προσεκτικός και σοβαρός.  

3. Je suis fort en maths et bon en 

histoire.  

Είμαι δυνατός στα μαθηματικά και καλός 

στην ιστορία.  

4. C’est un mauvais élève.  Αυτός είναι ένας κακός μαθητής.  

5. Il est faible en physique et nul 

en géographie.  

Είναι αδύναμος στην φυσική και πολύ 

κακός στην γεωγραφία.  

6. Il est bavard, paresseux et il 

n’écoute pas en classe.  

Είναι φλύαρος, τεμπέλης και δεν είναι 

προσεκτικός στην τάξη.  

7. Il est souvent absent                     

(≠ présent). 

Αυτός είναι συχνά απών (≠παρών) 

8. Il ne fait pas ses devoirs.  Δεν κάνει τα μαθήματά για το σπίτι.  

5. Passer un examen Συμμετέχω στις εξετάσεις.  

6. Réussir à un examen  Πετυχαίνω στις εξετάσεις.  

 

 

Les notes et les tests : Οι βαθμοί και τα τεστ  

1. J’ai des tests et des contrôles.  Έχω τεστ και διαγωνίσματα.  

2. J’ai de bonnes notes en français 

et de mauvaises notes en 

chimie.  

Έχω καλούς βαθμούς στα γαλλικά και 

κακούς βαθμούς στη χημεία.  

3. J’ai 12 sur 20 en chimie et 19 

sur 20 en français.  

Έχω 12 στα 20 στη χημεία και 19 στα 20 

στα γαλλικά.  

4. Dans le bulletin scolaire, j’ai 17 

de moyenne.  

Στον έλεγχο επιδόσεων, έχω 17 μέσο 

όρο.  
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L’école en France : Το σχολείο στη Γαλλία (p.36) 

L’école primaire : Το δημοτικό  

1. CP : Cours préparatoire  α’ δημοτικού  

2. CE1 : Cours élémentaire 1 β’ δημοτικού  

3. CE2 : Cours élémentaire 2  γ’ δημοτικού  

4. CM1 : Cours Moyen 1 δ’ δημοτικού  

5. CM2 : Cours Moyen 2  ε’ δημοτικού  

6. Un, une élève Ένας μαθητής, μία μαθήτρια  

7. Un écolier, une écolière  Ένας μαθητής, μία μαθήτρια δημοτικού 

 

 

 

 

Le collège : Το γυμνάσιο  

1. Sixième  6η δημοτικού  

2. Cinquième  α’ γυμνασίου 

3. Quatrième  β’ γυμνασίου 

4. Troisième  γ’ γυμνασίου 

5. Un collégien, une collégienne  Ένας μαθητής, μία μαθήτρια γυμνασίου 

 

Le lycée : Το λύκειο 

1. Seconde  1η λυκείου 

2. Première  2α λυκείου 

3. Terminale  3η λυκείου  

4. Un lycéen, une lycéenne  Ένας μαθητής, μία μαθήτρια λυκείου  
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 Je parle français ! (p.36) 

1. Est-ce que ton école a un nom ?  Το σχολείο σου έχει ένα όνομα ; 

2. Tu es en quelle classe ?  Σε ποια τάξη είσαι ;  

3. Il y a combien d’élèves dans ta classe ?  Πόσους μαθητές έχει η τάξη σου ; 

4. Combien de filles ?  

5. Combien de garçons ?  

Πόσα κορίτσια ;  

Πόσα αγόρια ; 

 

Les matières scolaires : Τα μαθήματα (p.37) 

1. Le grec Τα ελληνικά  

2. L’anglais  Τα αγγλικά  

3. Le français  Τα γαλλικά  

4. L’allemand  Τα γερμανικά  

5. L’histoire  Η ιστορία  

6. La géographie  Η γεωγραφία  

7. Les mathématiques  Τα μαθηματικά  

8. La biologie  Η βιολογία  

9. La chimie  Η χημεία  

10. La physique  Η φυσική  

11. La technologie  Η τεχνολογία  

12. L’informatique  Η πληροφορική  

13. Les arts plastiques  Τα εικαστικά  

14. L’éducation physique et sportive (EPS) Η φυσική αγωγή  

15. La musique  Η μουσική  

16. L’éducation religieuse  Τα θρησκευτικά  
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(p.39) 

L’établissement  Το σχολικό κτίριο 

Un bâtiment moderne ≠ ancien Ένα κτίριο μοντέρνο ≠ παλιό  

Une salle de classe grande, propre et 

bien équipée 

Μία αίθουσα, μεγάλη, καθαρή και καλά 

εξοπλισμένη 

Une salle d’informatique avec des 

ordinateurs  

Μία αίθουσα πληροφορικής με 

υπολογιστές 

La cour de récréation Η αυλή του διαλείμματος  

La bibliothèque/Le CDI Η σχολική βιβλιοθήκη   

Le gymnase, les installations sportives  Το γυμναστήριο, οι αθλητικές 

εγκαταστάσεις  

 

La salle de classe (p.39) 

1. Le tableau d’affichage  Ο πίνακας ανακοινώσεων  

2. La lumière  Το φως  

3. L’horloge  Το ρολόι  

4. Le tableau blanc interactif  Ο διαδραστικός πίνακας  

5. L’ordinateur  Ο υπολογιστής  

6. Le bureau  Το γραφείο  

7. Les pupitres  Τα θρανία  

8. Les chaises  Οι καρέκλες  

9. La bibliothèque  Η σχολική βιβλιοθήκη  

 

1. On allume ≠ éteint la lumière, 

l’ordinateur. 

Ανάβουμε ≠ σβήνουμε το φώς, τον 

υπολογιστή.  

2. On ouvre ≠ ferme la fenêtre.  Ανοίγουμε ≠ κλείνουμε το παράθυρο.  

 

 Je parle français ! (p.39) 

1. Comment est ta salle de classe ?  Πώς είναι η τάξη σου ; 

2. Décris-la.  Περιέγραψε τη.  
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Compréhension écrite (p.41) 

1. L’année  Η χρονιά  

2. Chouette  Απίθανος-η-ο  

3. Un bâtiment  Ένα κτίριο  

4. Propre  Καθαρός-ή, ό  

5. Spacieux, spacieuse  Ευρύχωρος-ή-ο  

6. Bien équipé, e Καλά εξοπλισμένος-ή-ο    

7. Surtout Κυρίως  

8. Fort(e) Δυνατός-ή-ό 

 

 

Compréhension écrite (p.46) 

1. La réunion  Η συνεδρίαση  

2. Étudier  Μελετώ  

3. Demain Αύριο  

4. Utiliser  Χρησιμοποιώ  

5. Le dictionnaire  Το λεξικό  

6. Le mot  Η λέξη  

7. Le dessin  Το σχέδιο  

 

Compréhension écrite (p.47)          

1. Aujourd’hui  Σήμερα  

2. Le départ  Η αναχώρηση  

3. L’arrivée  Η άφιξη  

4. La visite  Η επίσκεψη  

5. Commencer  Αρχίζω  

6. Il faut  Πρέπει  

7. Marcher  Περπατώ  

8. Tout droit  Ευθεία  
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9. Traverser  Διασχίζω  

10. La place  Η πλατεία  

11. À droite ≠ À gauche  Δεξιά ≠ Αριστερά  

12. Apporter  Φέρνω  

13. Le goûter  Το απογευματινό  

 

Pour indiquer le chemin ! (p.47) 

1. Va tout droit.  Πήγαινε ευθεία.  

2. Traverse la place.  Διέσχισε τη πλατεία.  

3. Prends la première rue à gauche.  Πάρε τον 1ο δρόμο αριστερά.  

4. Prends la deuxième rue à droite.  Πάρε τον 2ο δρόμο δεξιά.  

 

Compréhension écrite (p.48) 

1. Donner des cours  Κάνω μαθήματα (ως καθηγητής) 

2. Un renseignement une information Μία πληροφορία  

3. Un atelier  Ένα εργαστήριο  

 

 

 

 

Compréhension écrite (p.49) 

 

1. Vivre  Ζω  

2. Inoubliable  Αξέχαστος-η-ο 

3. Un séjour linguistique  Μία διαμονή στο εξωτερικό για την 

εκμάθηση της γλώσσας 

4. Avoir lieu  Λαμβάνει χώρα  

5. La matinée  Το πρωινό  

6. Le musée  Το μουσείο  

7. Le quartier  Η συνοικία  
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Écoute la chanson. (p.54) 

1. La natation  Η κολύμβηση  

2. L’équitation  Η ιππασία  

3. Encore  Ακόμα  

4. Autre  Άλλος-η-ο  

5. Partir  Φεύγω  

6. Aîné(e) Πρωτότοκος-η-ο  

 

Le sport (p.55) 

1. Les sports d’équipe  Τα ομαδικά αθλήματα  

2. Les joueurs d’équipe  Οι παίχτες της ομάδας  

3. Un entraînement  Μία προπόνηση  

4. Un entraîneur  Ένας προπονητής  

5. Un match de foot  Ένας αγώνας ποδοσφαίρου  

6. Un tournoi de tennis  Ένα πρωτάθλημα τένις  

7. On  a gagné le match Κερδίσαμε τον αγώνα  

8. On a perdu le match  Χάσαμε τον αγώνα  

 

(p.55) 

1. Un terrain de basket  Ένα γήπεδο καλαθοσφαίρισης  

2. Un court de tennis  Ένα γήπεδο τένις  

3. Un stade de foot  Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου  

4. Un club de sport  Ένας αθλητικός όμιλος 

5. Un gymnase  Ένα γυμναστήριο  

6. Une piscine  Μία πισίνα  
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7. Un ballon de foot  Μία μπάλα ποδοσφαίρου  

8. Une balle de tennis  Μία μπάλα τένις  

9. Une raquette de tennis  Μία ρακέτα τένις  

 

10. Gagner une médaille  Κερδίζω ένα μετάλλιο  

11. C’est un champion(ne) Είναι ένας νικητής/μία νικήτρια.  

 

Les sports individuels (p.55) 

1. Les sports individuels  Τα ατομικά αθλήματα 

2. Je fais de la natation. Κάνω κολύμβηση.  

3. Je fais du skate.  Κάνω skate.  

4. Je fais de l’équitation.  Κάνω ιππασία.  

5. Je fais du ballet.  Κάνω μπαλέτο.  

6. Je fais de la gymnastique.  Κάνω γυμναστική.  

7. Je fais de la planche à voile.  Κάνω ιστιοσανίδα.  

8. Je fais de l’athlétisme.  Κάνω στίβο.  

9. Je fais du vélo (le cyclisme).  Κάνω ποδήλατο (η ποδηλασία).  

10. En hiver, je fais du ski.  Τον χειμώνα, κάνω σκι.  

11. En été, je fais du ski nautique.  Το καλοκαίρι, κάνω θαλάσσιο σκι.  

 

(p.55) 

1. Qu’est-ce que tu fais comme 

sport ?  

2. Je fais du karaté.  

3. Je joue au basket.  

- Ποιο άθλημα κάνεις ; 

 

- Κάνω καράτε. 

- Παίζω μπάσκετ.  

4. Quel sport tu pratiques ?  

5. Je pratique le tennis.  

- Ποιο άθλημα κάνεις ; 

- Κάνω τένις.  

6. Combien de fois par semaine tu 

fais du sport ?  

7. Je fais du sport trois fois par 

semaine.  

- Πόσες φορές την εβδομάδα 

κάνεις σπορ ; 

- Κάνω σπορ τρεις φορές την 

εβδομάδα.  

8. Où est-ce que tu fais du sport ? - Πού κάνεις σπορ ; 
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9. Je m’entraîne sur le terrain de 

foot.   

- Προπονούμαι στο γήπεδο του 

ποδοσφαίρου.  

10. Qu’est-ce que tu fais pour jouer au 

foot ?  

11. Je porte des chaussures de sport.  

- Τι κάνεις για να παίξεις 

ποδόσφαιρο ;  

- Φοράω αθλητικά παπούτσια.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Un casque  Ένα κράνος  

2. Des protections  Προστατευτικά σώματος  

3. Un maillot  Μία αθλητική φανέλα  

4. Un short  Ένα σορτς  

5. Des chaussures de sport  Αθλητικά παπούτσια  

6. Un bonnet de bain Ένας σκουφάκι κολύμβησης   

7. Des lunettes de natation  Γυαλιά κολύμβησης  

8. Un maillot de bain Ένα μαγιό  

 

  Je parle français ! (p.56) 

1. Quel(s) sport(s) pratiques-tu ?  Ποιο/Ποια άθλημα/αθλήματα κάνεις ; 

2. Combien de fois par semaine tu 

fais du sport ? 

Πόσες φορές την εβδομάδα κάνεις σπορ;  

3. Où est-ce que tu t’entraînes ?  Πού κάνεις προπόνηση;  
 

  Je parle français ! (p.57) 

 

 Je parle français ! (p.57)  

1. Tu joues d’un instrument de musique ?  Παίζεις ένα μουσικό όργανο ; 

2. Quel genre de musique préfères-tu ?  Ποιο είδος μουσικής προτιμάς; 

 

1. Qu’est-ce que tu fais quand tu 

as du temps libre ?  

Τι κάνεις όταν έχεις ελεύθερο χρόνο ; 

2. Quels sont tes loisirs 

préférés ?  

Ποια είναι οι αγαπημένες σου 

δραστηριότητες ; 
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La musique (p.57)  

1. Un piano  Ένα πιάνο 

2. Un violon Ένα βιολί  

3. Une guitare  Μία κιθάρα  

4. Un accordéon  Ένα ακορντεόν  

5. Une flûte  Ένα φλάουτο  

6. Un saxophone  Ένα σαξόφωνο  

7. Un harmonica  Μία αρμόνικα  

8. Une trompette  Μία τρομπέτα  

9. Une batterie  Τα ντραμς  

 

1. De quel instrument de musique joues-tu ?  

2. Je joue du piano et de la guitare.  

3. Je joue de la batterie.  

Ποιο μουσικό όργανο παίζεις ; 

Παίζω πιάνο και κιθάρα.  

Παίζω ντραμς.  

4. Quel genre de musique préfères-tu ?  

5. J’adore le hip-hop et le rock.  

6. J’écoute de la musique classique.  

Ποιο είδος μουσικής προτιμάς ; 

Λατρεύω το hip-hop και το rock. 

Ακούω κλασσική μουσική.   

7. Quelle est ta chanteuse préférée ?  

8. J’adore Beyoncé. Elle chante très bien.  

Ποια είναι η αγαπημένη σου 

τραγουδίστρια ; 

Λατρεύω την Beyoncé. 

Τραγουδάει πολύ καλά.  

9. Où écoutes-tu de la musique ?  

10. À la radio ou sur mon lecteur MP3.  

Πού ακούς μουσική ; 

Στο ραδιόφωνο ή στο MP3.  

 

 

 

 

1. Un chanteur, une chanteuse Ένας τραγουδιστής, μία τραγουδίστρια  

2. Un groupe de musique  Ένα μουσικό συγκρότημα  

3. Un musicien, une musicienne  Ένας-μία μουσικός 

4. Un concert de musique  Μία συναυλία μουσικής 

5. Télécharger de la musique sur 

Internet.  

Κατεβάζω μουσική από το Ιντερνέτ.   
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Les loisirs numériques (p.58) 

1. Un lecteur MP3 Μία συσκευή ανάγνωσης MP3  

2. Un drone  Μία τηλεκατευθυνόμενη ιπτάμενη συσκευή 

3. Un ordinateur (un ordi) Ένας υπολογιστής  

4. Une tablette  Ένα είδος φορητού υπολογιστή, μικρών διαστάσεων, 

χωρίς πληκτρολόγιο και μόνο με οθόνη αφής.  

5. Des écouteurs  Ακουστικά  

6. Une console  Μία κονσόλα οπτικής απεικόνισης 

7. Une montre connectée 

(Smart Watch) 

Ένα έξυπνο ρολόι  

8. Un téléphone portable  Ένα κινητό τηλέφωνο  

 

1. Qu’est-ce que tu fais sur ton 

ordinateur (ordi) ?  

2. Je surfe sur Internet, je chatte avec 

mes amis sur les réseaux sociaux, je 

joue à des jeux vidéo et je regarde 

des vidéos sur YouTube.  

- Τι κάνεις στον υπολογιστή σου ; 

- Σερφάρω στο Ιντερνέτ, 

επικοινωνώ με τους φίλους μου 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

παίζω βιντεοπαιχνίδια και βλέπω 

βίντεο στο YouTube.  

3. Qu’est-ce que tu fais sur ton 

portable ?  

4. Je reçois et j’envoie des messages, je 

prends des photos, je télécharge de la 

musique et des applications (applis).  

- Τι κάνεις στο κινητό σου ; 

 

- Λαμβάνω και στέλνω μηνύματα, 

παίρνω φωτογραφίες, κατεβάζω 

μουσική και εφαρμογές.  

5. Tu as une console ?  

6. Oui, j’ai une PlayStation. Je joue en 

ligne avec mes amis. Et je joue aussi 

avec des drones.  

- Έχεις μία κονσόλα οπτικής 

απεικόνισης ; 

- Ναι, έχω ένα PlayStation. Παίζω 

στο διαδίκτυο με τους φίλους μου. 

Και παίζω επίσης με drones.  

 

Les jeux de société (p.58) 

1. Avec ma famille, on adore jouer 

à des jeux de société. Moi, 

j’adore le Monopoly et le 

Scrabble.  

Με την οικογένεια μου, λατρεύουμε να 

παίζουμε βιντεοπαιχνίδια. Εγώ λατρεύω 

τη Μονόπολη και το Σκραμπλ.  

2. Avec mon grand-père, on joue 

aux échecs et aux cartes.  

Με τον παππού μου, παίζουμε σκάκι και 

χαρτιά.  
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Le cinéma et le théâtre (p.59) 

1. Qu’est-ce que tu fais samedi soir ?  

2. Je vais au cinéma avec mes amis.  

Τι κάνεις το Σάββατο βράδυ ; 

Πηγαίνω στο cinéma με τους φίλους μου.  

3. Qu’est-ce que vous allez voir ?  

4. On va voir « Tamara ».  

Τι θα δείτε ; 

Θα δούμε την « Tamara ».  

5. C’est quel genre de film ?  

6. C’est une comédie. J’adore les 

comédies.  

Τι είδους ταινία είναι ; 

Είναι κωμωδία. Λατρεύω τις κωμωδίες.  

7. Où achetez-vous les billets ?  

8. On achète les tickets au guichet.  

Πού αγοράζετε τα εισιτήρια ; 

Αγοράζουμε τα εισιτήρια στο ταμείο.  

9. Vous allez à quelle séance ?  

10. Nous allons à la séance de 18 

heures.  

Σε ποια προβολή πηγαίνετε; 

Πηγαίνουμε στην προβολή των 6.  

11. Tu vas où, ce soir ?  

12. Je vais au théâtre. Je vais voir une 

pièce.  

Πού θα πας, σήμερα το βράδυ ; 

Πηγαίνω στο θέατρο. Θα δω μία 

παράσταση.  

13. À quelle heure ça commence ?  

14. Ça commence à 20 heures.  

Τι ώρα αρχίζει; 

Αρχίζει στις 8.  

15. Bon spectacle !  

16. Merci !  

Καλό να περάσεις !  

Ευχαριστώ! 

 

Genre de film …  

Un film  Μία ταινία  

1. de science-fiction επιστημονικής φαντασίας 

2. d’action δράσης  

3. d’horreur τρόμου 

4. romantique ρομαντική 

5. policier αστυνομική 

 

1. Une comédie Μία κωμωδία 

2. Un thriller  Ένα θρίλερ 

3. Un dessin animé Ένα κινούμενο σχέδιο 

4. Une salle de cinéma  Μία αίθουσα κινηματογράφου 

5. Des places de cinéma  Θέσεις κινηματογράφου  
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  Je parle français !  

1. Quel genre de film préfères-tu ?  Ποιο είναι το είδος ταινίας που προτιμάς ; 

2. Quel est ton film préféré ?  Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία;  

3. Quel est ton acteur (actrice) 

préféré(e) ?  

Ποιος-α είναι ο/η αγαπημένος-η σου 

ηθοποιός ; 

 

Inviter/Proposer (p.60) 

1. Tu veux venir avec moi au théâtre ?  Θέλεις να έρθεις μαζί μου στο θέατρο ; 

2. Tu viens au cinéma avec nous ce 

soir ?  

Έρχεσαι στον κινηματογράφο μαζί μας 

σήμερα το βράδυ ; 

3. Ça te dit de venir au ciné avec moi ?  Θέλεις να έρθεις μαζί μου στον 

κινηματογράφο ;  

 

Remercier (p.60) 

1. Merci beaucoup !  Ευχαριστώ πολύ! 

2. Merci beaucoup pour ton invitation !  Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σου! 

3. Merci, c’est gentil !  Ευχαριστώ, είναι ευγενικό!  

 

Accepter une invitation (p.60) 

1. Ok ! C’est d’accord !  Σύμφωνοι! 

2. Oui, pourquoi pas !  Ναι, γιατί όχι! 

3. Avec plaisir ! Super !  Με χαρά! Υπέροχα! 

4. Bien sûr, je peux venir !  Βεβαίως, μπορώ να έρθω! 

 

Refuser une invitation (p.60) 

1. Je suis désolé, mais je ne peux pas venir 

avec vous.  

Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να έρθω 

μαζί σας.  

2. Désolé, mais c’est impossible.  Λυπάμαι, αλλά είναι αδύνατον.  

3. Malheureusement, je ne suis pas libre.  Δυστυχώς, δεν είμαι διαθέσιμος-η.  
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Proposer autre chose (p.60) 

1. Mais on ne peut pas sortir 

demain.  

Όμως/Αλλά, δεν μπορούμε να βγούμε 

αύριο.  

2. Si tu veux, on peut aller au parc 

le weekend prochain.  

Αν θέλεις, μπορούμε να πάμε στο πάρκο 

το επόμενο Σαββατοκύριακο.  

 

(p.61) 

Un roman  Ένα μυθιστόρημα 

1. Policier αστυνομικό  

2. d’aventures περιπέτειας 

3. d’amour αισθηματικό 

4. de science fiction επιστημονικής φαντασίας  

 

1. Un journal Μία εφημερίδα  

2. Un magazine  Ένα περιοδικό  

3. Une BD (bande dessinée) Ένα κινούμενο σχέδιο  

 

1. Tu aimes lire ?  

2. Oui ! J’adore lire.  

Σου αρέσει να διαβάζεις ; 

Ναι! Λατρεύω να διαβάζω. 

3. Qu’est-ce que tu aimes lire ?  

4. J’aime lire des BD. Et-toi ? 

Τι σου αρέσει να διαβάζεις ; 

Μου αρέσει να διαβάζω κόμικ. Και εσύ;  

5. Quel genre de films préfères-

tu ?  

6. Moi, j’adore les romans policiers.  

Ποιο είδος βιβλίων σου αρέσει να 

διαβάζεις ; 

Εγώ λατρεύω τα αστυνομικά 

μυθιστορήματα.  
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 (p.61) 

1. Tu regardes souvent la télé ?  

2. Oui ! Presque tous les soirs.  

Βλέπεις συχνά τηλεόραση ; 

Ναι! Σχεδόν κάθε βράδυ.  

3. Quelle est ton émission 

préférée ?  

4. C’est une série américaine.  

Ποια είναι η αγαπημένη σου εκπομπή ; 

 

Είναι μία αμερικάνικη σειρά.  

5. C’est sur quelle chaîne ?  

6. C’est sur TF1.  

Σε πιο κανάλι είναι ; 

Στο TF1.  

7. Et-toi ? Qu’est-ce que tu aimes 

regarder à la télé ?  

8. J’aime regarder des émissions 

sportives, les matchs de foot et 

des documentaires.  

Και εσένα ; Τι σου αρέσει να βλέπεις στη  

τηλεόραση ; 

Μου αρέσει να βλέπω αθλητικές 

εκπομπές, αγώνες ποδοσφαίρου και 

ντοκιμαντέρ.  

 

1. J’allume ≠ j’éteins la télévision.  Ανάβω ≠ σβήνω την τηλεόραση 

2. Je change de chaîne, je fais du 

zapping.  

Αλλάζω κανάλι, κάνω zapping. 

3. Mon père regarde le journal 

télévisé et la météo.  

Ο πατέρας μου κοιτάει τις ειδήσεις και 

τον καιρό.  

4. Nous regardons une série sur 

une plateforme (Netflix). 

Βλέπουμε μία σειρά σε μία πλατφόρμα.   

5. Je regarde un jeu télévisé, un 

dessin animé, une émission de 

téléréalité.  

Παρακολουθώ ένα τηλεοπτικό παιγνίδι, 

ένα κινούμενο σχέδιο, μία τηλεοπτική 

σειρά τύπου ριάλιτι.  

 

   Je parle français ! (p.61) 

1. Qu’est-ce que tu lis comme 

romans ?  

Τι μυθιστορήματα διαβάζεις ; 

2. Qu’est-ce que tu regardes à la 

télévision ?  

Τι βλέπεις στην τηλεόραση ; 
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Compréhension écrite (p.63) 

1. Venir  Έρχομαι  

2. Un chalet  Μία ορεινή ξύλινη κατοικία  

3. Gagner  Κερδίζω  

4. Toujours  Πάντα  

5. Avant de + infinitif  Πριν 

6. Rentrer  Επιστρέφω  

7. Ensemble  Μαζί  

 

 

Compréhension écrite (p.68) 

1. Municipal(e) Δημοτικός,-ή-ό 

2. Obligatoire  Υποχρεωτικός-ή-ό  

3. Il est interdit  Απαγορεύεται  

4. Autoriser  Επιτρέπω  

5. Les horaires  Τα ωράρια  

6. Ouvert(e) Ανοιχτός-ή-ό  

7. Ouvrir ≠ fermer  Ανοίγω ≠ κλείνω  

 

  Compréhension écrite (p.69) 

1. Le quartier  Η συνοικία  

2. C’est ouvert  Είναι ανοιχτά  

3. On s’inscrit (s’inscrire)  Εγγραφόμαστε (εγγράφομαι) 

4. Dirige-toi vers (se diriger) Κατευθύνσου προς (κατευθύνομαι) 

5. Ensuite  Στην συνέχεια / Έπειτα 

6. Oublier  Ξεχνώ  

7. Apporter  Φέρνω  

8. Le chemin  Ο δρόμος  

9. Indiquer  Δείχνω  
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Compréhension écrite (p.70) 
1. La Mairie  Το Δημαρχείο  

2. L’inscription  Η εγγραφή  

3. À partir du  Από  

4. La soirée  Η βραδιά  

 

 

 

 

Compréhension écrite (p.71) 
1. Nager  Κολυμπώ  

2. Débutant(e) Αρχάριος-α-ο 

3. Intermédiaire  Ενδιάμεσος-η-ο 

4. Le stage  Η πρακτική εξάσκηση  

5. La séance  Η προβολή  

6. Les adolescents  Οι έφηβοι  

7. Pendant Κατά τη διάρκεια  

8. Le paiement  Η πληρωμή  

9. Le centre aquatique  Το υδρόβιο κέντρο  

10. Le certificat médical   Η ιατρική βεβαίωση  
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Écoute la chanson. (p.76) 

1. C’est compliqué Είναι περίπλοκο 

2. Il faut y aller  Πρέπει να πάμε.  

3. Je suis fatigué(e) Είμαι κουρασμένος-η.  

4. Presque jamais  Σχεδόν ποτέ 

5. Même le weekend Ακόμα και το Σαββατοκύριακο 

6. Un seul instant  Μια μόνο στιγμή 

7. C’est important  Είναι σημαντικό 

8. Les grandes vacances  Οι καλοκαιρινές διακοπές 

 

(p.78) 

1. Je me réveille Ξυπνάω  

2. Je me lève  Σηκώνομαι  

3. Je me lave, je me douche  Πλένομαι  

4. Je me brosse les dents  Πλένω / βουρτσίζω τα δόντια μου 

5. Je me coiffe  Χτενίζομαι  

6. Je m’habille  Ντύνομαι  

7. Je prends mon petit déjeuner  Παίρνω το πρωινό μου 

8. Je me prépare  Προετοιμάζομαι  

9. Je pars à l’école  Φεύγω για το Σχολείο  

10. Je prends le bus scolaire  Παίρνω το σχολικό λεωφορείο  

11. Je vais en classe  Πηγαίνω στην τάξη  

12. Je mange à la cantine  Τρώω στην καντίνα  

13. Je rentre à la maison Επιστρέφω στο σπίτι  

14. Je prends mon goûter  Παίρνω το απογευματινό μου  

15. Je joue au volley  Παίζω βόλεϊ  

16. Je fais mes devoirs  Κάνω τα μαθήματα για το σπίτι  

17. Je dîne en famille  Δειπνώ με την οικογένεια μου  

18. Je me couche, je dors  Ξαπλώνω, κοιμάμαι  
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Observe (1) 

1. D’abord, je me lève.  Αρχικά, σηκώνομαι.  

2. Ensuite, je me lave.  Στη συνέχεια, πλένομαι.  

3. Puis, je m’habille.  Κατόπιν, ντύνομαι.  

 

Observe (2) 

1. Il est tôt ≠ Il est tard  Είναι νωρίς ≠ Είναι αργά.  

2. Je suis en retard.  Είμαι αργοπορημένος.  

3. Je suis en avance.  Είμαι πιο νωρίς.  

4. Je suis à l’heure.  Είμαι στην ώρα μου.  

 

Observe (3)  

1. D’habitude, je me réveille à 7 

heures.  

Συνήθως, ξυπνάω στις 7.  

2. En général, je me couche tôt.  Γενικά, κοιμάμαι νωρίς.  

3. Chaque weekend, on déjeune en 

famille.  

Κάθε Σαββατοκύριακο, γευματίζουμε 

οικογενειακά.  

 

(p.80) 

Observe  

1. Mardi, le prof de maths est 

absent.  (ce mardi) 

Την Τρίτη, ο καθηγητής των 

μαθηματικών είναι απών.  

2. Nous avons cours de maths le 

mardi. (tous les mardis) 

Έχουμε μάθημα μαθηματικών την Τρίτη. 

(κάθε Τρίτη) 

Observe  

1. On est quel jour aujourd’hui ?  

2. Aujourd’hui, on est mercredi. 

Ποια μέρα έχουμε σήμερα ; 

Σήμερα, έχουμε Τετάρτη.  

3. On est le combien ?  

4. On est le 14. Nous sommes en 

mars. 

Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα ; 

Σήμερα, έχουμε 14. Είμαστε στο Μάρτιο.  

5. Quelle est la date 

d’aujourd’hui ?  

6. Aujourd’hui, nous sommes le 14 

mars.  

Τι ημερομηνία έχουμε σήμερα ; 

 

Σήμερα, έχουμε 14 Μαρτίου.  
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7. Nous sommes le mercredi 14 

mars.  

8. Nous sommes le 1er février.  

Έχουμε Τετάρτη 14 Μαρτίου.  

 

Έχουμε 1η Φεβρουαρίου.  

  

  Je parle français !  
1. Quel est ton programme le 

lundi ?   

Τι πρόγραμμα έχεις κάθε Δευτέρα ; 

2. Quel est ton programme le 

samedi ?  

Τι πρόγραμμα έχεις κάθε Σάββατο ; 

 

 (p.81) 

 

1. Nous sommes en automne. C’est 

l’automne.  

Είμαστε στο φθινόπωρο. Είναι 

φθινόπωρο.  

2. Nous sommes en hiver. C’est 

l’hiver.  

Είμαστε στο χειμώνα. Είναι χειμώνας.  

3. Nous sommes au printemps. 

C’est le printemps.  

Είμαστε στην άνοιξη. Είναι άνοιξη.  

4. Nous sommes en été. C’est l’été.  Είμαστε στο καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι.  

 

  Je parle français ! (p.81) 
1. Quelle est la date de ton 

anniversaire ?  

Ποια είναι η ημερομηνία γέννησης σου ; 

2. Tu es né(e) quand ?  Πότε γεννήθηκες ;  

3. Quelle est ta saison préférée ?  Ποια είναι η αγαπημένη σου εποχή ;  
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(p.82) 

Les moments en famille Οι οικογενειακές στιγμές 

1. L’anniversaire  Τα γενέθλια  

2. Bon anniversaire ! Χρόνια πολλά! 

3. Joyeux anniversaire !  Χαρούμενα γενέθλια ! 

4. J’invite mes amis à la boum.  Προσκαλώ τους φίλους μου στο πάρτι.  

5. Je prépare un gâteau 

d’anniversaire.  

Ετοιμάζω μία τούρτα γενεθλίων. 

6. Je souffle les bougies sur le 

gâteau.  

Σβήνω τα κεράκια της τούρτας.  

7. J’ouvre les cadeaux.  Ανοίγω τα δώρα.  

Le mariage Ο γάμος  

1. Félicitations !  Συγχαρητήρια! 

2. Vive les mariés !  Να ζήσουν ο γαμπρός και η νύφη! 

3. Le marié et la mariée se marient 

à l’église.  

Ο γαμπρός και η νύφη παντρεύονται στην 

εκκλησία.  

Le baptême Η βάφτιση  

1. La naissance d’un bébé Η γέννηση ενός μωρού 

2. Le parrain et la marraine Ο νονός και η νονά 

La fête des mères  

La fête des pères 

Η γιορτή της μητέρας  

Η γιορτή του πατέρα  

1. Bonne fête maman !  Χρόνια πολλά μαμά! 

2. Bonne fête papa !  Χρόνια πολλά μπαμπά! 

3. Je t’offre des fleurs. Σου προσφέρω λουλούδια.  

4. Je fabrique une carte de vœux.  Κατασκευάζω μία κάρτα ευχών.  
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(p.83) 

Le 25 décembre, c’est Noël ! On 

décore le sapin avec des boules et des 

guirlandes. On dîne en famille, on 

mange de la dinde et de la bûche. On 

reçoit des cadeaux et on souhaite 

Joyeux  Noël ! 

Στις 25 Δεκεμβρίου, είναι Χριστούγεννα! 

Στολίζουμε το έλατο με μπάλες και 

γιρλάντες. Δειπνούμε με την οικογένεια 

μας, τρώμε γαλοπούλα και κορμό 

σοκολάτας. Δεχόμαστε δώρα και 

ευχόμαστε Χαρούμενα Χριστούγεννα!  

 

Le 1er janvier, c’est le jour de l’an.  

On se souhaite Bonne année !  

Την 1η Ιανουαρίου, είναι η Πρωτοχρονιά.  

Ευχόμαστε Καλή χρονιά! 

 

Le 6 janvier, c’est la Fête des Rois.  

On mange la galette des rois.  

Στις 6 Ιανουαρίου, είναι τα Θεοφάνεια.  

Τρώμε βασιλόπιτα.  

 

Le 2 février, c’est la Chandeleur.  

On mange des crêpes.  

Στις 2 Φεβρουαρίου, είναι η Υπαπαντή.  

Τρώμε κρέπες.  

 

Le Carnaval de Nice est le premier 

Carnaval de France et l’un des plus 

célèbres du monde. Il se déroule 

chaque hiver, au mois de février ou au 

moins de mars.  

Το Καρναβάλι της Νίκαιας είναι το 1ο 

Καρναβάλι της Γαλλίας και ένα από τα 

πιο διάσημα του κόσμου. 

Πραγματοποιείται κάθε χειμώνα, τους 

μήνες Φεβρουάριο ή Μάρτιο.  

 

Au printemps, on fête Pâques. Les 

pâtissiers et les chocolatiers 

préparent des lapins et des œufs en 

chocolat. Les enfants cherchent les 

œufs en chocolat dans le jardin.   

Την Άνοιξη, γιορτάζουμε το Πάσχα. Οι 

ζαχαροπλάστες και σοκολατοποιοί 

ετοιμάζουν σοκολατένιους λαγούς και 

αυγά. Τα παιδιά ψάχνουν τα σοκολατένια 

αυγά στον κήπο.  

 

Le 1er mai, c’est la fête du travail. En 

France, on offre du muguet.  

Την 1η Μαΐου είναι η εργατική 

Πρωτομαγιά. Στη Γαλλία, προσφέρουμε 

το μιγκέ (μικρό λευκό και μυρωδάτο 

λουλούδι) 

 

Le 14 juillet, c’est la Fête Nationale. Il Στις 14 Ιουλίου, είναι η Εθνική Γιορτή. 
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y a un grand défilé militaire sur les 

Champs Elysées, puis des feux 

d’artifice illuminent le ciel.  

Υπάρχει μία μεγάλη στρατιωτική 

παρέλαση στα Ιλίσια Πεδία, και κατόπιν 

πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό.  

 

 Je parle français ! (p.83) 

1. En Grèce, c’est quand la fête 

nationale ?  

Πότε είναι η εθνική γιορτή στην Ελλάδα;  

2. Qu’est-ce qu’on fait à Pâques dans 

ton pays ?  

Τι κάνουν το Πάσχα στη χώρα σου ; 

 

 

Compréhension écrite (p.85) 

1. Un peu tard  Λίγο αργά 

2. Voir les feux d’artifice illuminer 

le ciel 

Βλέπω τα πυροτεχνήματα να φωτίζουν 

τον ουρανό  
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Compréhension écrite (p.90) 

1. Demain Αύριο  

2. Le bureau  Το γραφείο  

3. Quand  Όταν  

4. Oublier  Ξεχνώ  

5. Rentrer  Επιστρέφω  

 

Compréhension écrite (p.91) 

1. Un magasin multimédia  Ένα κατάστημα πολυμέσων  

2. Ouvrir  Ανοίγω  

3. La console  Η κονσόλα οπτικής απεικόνισης  

4. Continuer  Συνεχίζω  

5. Traverser  Διασχίζω  

6. Se retrouver  Ξαναβρίσκομαι  

7. Là-bas  Εκεί κάτω  

8. Avant  Πριν  

 

Compréhension écrite (p.92) 

1. Gratuit  Δωρεάν  

2. L’accueil Η υποδοχή  

3. Libre  Ελεύθερος-η-ο 

4. La sortie  Η έξοδος  

 

Compréhension écrite (p.93) 

1. La matinée  Το πρωινό  

2. Rencontrer  Συναντώ  

3. Le concours  Ο διαγωνισμός  

4. Le partenariat  Η συνεργασία  

5. Découvrir  Ανακαλύπτω  

6. Un espace  Ένας χώρος  
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Écoute la chanson. (p.98) 

1. Je vis (vivre) Ζω  

2. Je me déplace (se déplacer) Μετακινούμαι  

 

Où habites-tu ? (p.99) 

Où habites-tu ? 

1. Où habites-tu ?  

2. J’habite dans une maison.  

3. Moi, j’habite un appartement, 

dans un immeuble.  

Πού κατοικείς ; 

Κατοικώ σε ένα σπίτι/μία μονοκατοικία.  

Εγώ κατοικώ σε ένα διαμέρισμα, σε μία 

πολυκατοικία.  

4. Tu habites à quel étage ?  

5. J’habite au deuxième étage.  

Σε ποιο όροφο κατοικείς ; 

Κατοικώ στον 2ο όροφο.  

6. Comment est l’immeuble ?  

7. Il est moderne, avec un 

ascenseur et un garage.  

Πώς είναι η πολυκατοικία ; 

Η πολυκατοικία είναι σύγχρονη με έναν 

ανελκυστήρα και ένα γκαράζ.  

8. Tu as une belle vue ?  

9. Oui, ma chambre donne sur un 

parc.  

Έχεις μία όμορφη θέα ; 

Ναι, το δωμάτιο μου έχει θέα στο πάρκο.  

10. Comment est ta maison ?  

11. Elle est grande, claire et 

confortable.  

Πώς είναι το σπίτι σου ; 

Είναι μεγάλο, φωτεινό και άνετο.  
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Un immeuble (p.99) 

1. Un immeuble  Μία πολυκατοικία  

2. Un appartement  Ένα διαμέρισμα  

3. Une maison  Ένα σπίτι  

 

4. Le rez-de-chaussée  Το ισόγειο  

5. Le premier étage  Ο 1ος όροφος  

6. Le deuxième étage  Ο 2ος όροφος  

 

7. Un studio  Ένα στούντιο  

8. Un deux-pièces  Ένα δυάρι  

9. Un trois-pièces  Ένα τριάρι  

 

10. Un jardin  Ένας κήπος  

11. Une terrasse  Μία ταράτσα  

12. Un balcon  Ένα μπαλκόνι  

13. Un ascenseur  Ένας ανελκυστήρας  

 

Un appartement, une maison (p.99) 

1. Neuf (neuve), moderne ≠ vieux 

(vieille), ancien(ne) 

Καινούριος-α-ο, σύγχρονος-η-ο ≠ παλιός-

ά-ό, αρχαίος-α-ο  

2. Grand(e), spacieux (spacieuse) ≠ 

petit(e)  

Μεγάλος-η-ο, ευρύχωρος-η-ο ≠ μικρός-ή-ό 

3. Confortable ≠ inconfortable  Άνετος-η-ο ≠ άβολος-η-ο 

4. Clair(e), lumineux (lumineuse) ≠ 

sombre  

Φωτεινός-ή-ό ≠ σκοτεινός-ή-ό  

 

 Je parle français ! (p.99) 

 

1. Tu habites une maison ou un 

appartement ?  

Κατοικείς σε μία μονοκατοικία ή σε ένα 

διαμέρισμα ; 

2. À quel étage tu habites ?  Σε ποιον όροφο κατοικείς ; 

3. Comment est ta maison ?  Πώς είναι το σπίτι σου ; 
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(p.99) 
1. Le bureau  Το γραφείο  

2. La chambre à coucher  Το υπνοδωμάτιο  

3. Le salon Το σαλόνι  

4. Les toilettes  Η τουαλέτα  

5. La salle de bain  Το μπάνιο  

6. La salle à manger  Η τραπεζαρία  

7. Le garage  Το γκαράζ  

8. Le jardin  Ο κήπος  

 

 Je parle français ! (p.99) 

1. Il y a combien de pièces dans 

ton appartement/ta maison ? 

Décris-les.  

Πόσα δωμάτια υπάρχουν στο διαμέρισμα 

σου / στο σπίτι σου ; 

Περιέγραψε τα.  

 

À l’intérieur des pièces de la maison (p.101) 

1. La cuisine  Η κουζίνα  

2. Le frigidaire : le frigo  Το ψυγείο  

3. Le placard  Το ντουλάπι  

4. Le four  Ο φούρνος  

5. La table  Το τραπέζι  

6. La chambre à coucher  Το υπνοδωμάτιο  

7. La table de nuit  Το κομοδίνο  

8. L’armoire  Η ντουλάπα  

9. La commode  Ένα έπιπλο με συρτάρια  

10. Le tapis  Το χαλί  

11. La chaise  Η καρέκλα  

12. Le bureau  Το γραφείο  

13. Le salon  Το σαλόνι  

14. Les tableaux  Οι πίνακες  

15. La lampe  Η λάμπα  

16. La fenêtre  Το παράθυρο  

17. Le canapé  Ο καναπές  

18. La table basse  Το χαμηλό τραπέζι  
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19. Le fauteuil  Η πολυθρόνα  

20. La salle de bains  Το μπάνιο  

21. Le miroir Ο καθρέπτης  

22. Le lavabo  Ο νιπτήρας  

23. La baignoire  Η μπανιέρα  

24. Les toilettes  Η τουαλέτα  

  

 Je parle français ! (p.101)  

1. Comment est ta chambre ?  Πώς είναι το δωμάτιό σου ;  

2. Qu’est-ce que tu fais dans ta 

chambre ?  

Τι κάνεις στο δωμάτιό σου ;  

 

(p.102)  

1. Les livres sont sur l’étagère. Τα βιβλία είναι πάνω στο ράφι.  

2. L’ordinateur est à gauche de la 

lampe.  

Ο υπολογιστής είναι αριστερά από την 

λάμπα.  

3. L’horloge est entre la plante et 

les livres.  

Το ρολόι είναι ανάμεσα στο φυτό και στα 

βιβλία.  

4. La lampe est à droite de 

l’ordinateur.  

Η λάμπα είναι δεξιά του υπολογιστή.  

5. Le bureau est à côté de la 

porte.  

Το γραφείο είναι δίπλα στην πόρτα.  

6. Le sac est sous le bureau.  Η τσάντα είναι πάνω στο γραφείο.  

7. Le bureau est derrière la 

chaise.  

Το γραφείο είναι πίσω από την καρέκλα.  

8. La chaise est devant le bureau.  Η καρέκλα είναι μπροστά στο γραφείο.  

9. Le tapis est au milieu de la 

chambre.  

Το χαλί είναι στη μέση του δωματίου.   

10. Le lit est en face de la fenêtre.  Το κρεβάτι είναι απέναντι από το 

παράθυρο.   

11. La plante est dans le pot.  Το φυτό είναι μέσα στη γλάστρα.  
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(p.103) 
1. Je fais mon lit.  Στρώνω το κρεβάτι μου.  

2. Je fais la vaisselle.  Πλένω τα πιάτα.  

3. Je fais la lessive. 

4. Je range le linge.  

Πλένω τα ρούχα.  

Τακτοποιώ τα ασπρόρουχα.   

5. Je cuisine.  

6. Je fais la cuisine.  

Μαγειρεύω 

7. Je fais le ménage.  Κάνω τις δουλειές του σπιτιού.  

8. Je donne à manger au chien.  Δίνω στον σκύλο να φάει.  

9. Je jette les poubelles.  Πετάω τα σκουπίδια.  

10. Je range ma chambre.  Τακτοποιώ το δωμάτιό μου.  

11. Je fais les courses.  Κάνω τα ψώνια μου.  

 

(p.104) 

 
1. Marina ! Est-ce que tu peux 

m’aider ?  

2. Bien sûr, maman ! 

Μαρίνα ! Μπορείς να με βοηθήσεις ; 

 

Βεβαίως, μαμά ! 

3. Tu peux ranger ton bureau ?  

4. D’accord !  

Μπορείς να τακτοποιήσεις το γραφείο σου ; 

Σύμφωνοι! 

5. Paul, je peux te demander un 

service ?  

6. Avec plaisir !  

Παύλο, μπορώ να σου ζητήσω μία χάρη ; 

 

Με χαρά!/Ευχαρίστως!  

7. Tu peux jeter les poubelles s’il 

te plaît ?  

8. Ok !  

Μπορείς να πετάξεις τα σκουπίδια σε 

παρακαλώ;  

Βεβαίως!  

 
1. Fabrice, tu peux faire ton lit ?  

2. Non, désolé maman, je suis en 

Fabrice, μπορείς να στρώσεις το κρεβάτι 

σου ; 
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retard pour l’école.   Όχι, λυπάμαι μαμά. Έχω αργήσει στο 

σχολείο.  

3. Et-toi Frédéric ?  

4. Malheureusement, je ne peux pas.  

Και εσύ Frédéric ?  

Δυστυχώς, δεν μπορώ.  

 

(p.105) 

Compréhension écrite  
1. Déménager  Μετακομίζω  

2. Heureusement  Ευτυχώς  

3. Ranger  Τακτοποιώ  

4. Jamais  Ποτέ  

5. Ça m’énerve  Αυτό με νευριάζει  

 

 

Compréhension écrite (p.110) 

1. Tard Αργά  

2. Faire les courses  Κάνω ψώνια  

3. Oublier  Ξεχνώ  

4. Le placard  Το ντουλάπι  

 

Compréhension écrite (p.111) 

1. Avancer  Προχωρώ  

2. Prendre le bus  Παίρνω το λεωφορείο  

3. Juste en face Ακριβώς απέναντι  

 

Compréhension écrite (p.112) 

1. Arrondissement  Ο τομέας μία πόλης  

2. Visite sur place  Επίσκεψη επί τόπου   

3. Disponible  Διαθέσιμος-η-ο  

 

Compréhension écrite (p.113) 

1. Le tour d’Europe  Ο γύρος της Ευρώπης  

2. Le camping-car  Το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο  

3. Deux lits superposés Δύο κρεβάτια υπερυψωμένα  
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Écoute la chanson. (p.118) 

1. Faire les magasins  Κάνω ψώνια  

2. Acheter  Αγοράζω  

3. Passer  Περνώ  

4. La boutique d’à côté  Το δίπλα κατάστημα  

 

Les commerces : je fais mes courses … (p.119) 

1. Les commerces : je fais mes 

courses …  

Τα καταστήματα : κάνω τα ψώνια μου …  

2. au supermarché  στο σουπερμάρκετ 

3. à la pharmacie  στο φαρμακείο 

4. à l’animalerie στο κατάστημα μικρών ζώων  

5. chez le fleuriste στο ανθοπωλείο 

6. dans un magasin de jouets  στο κατάστημα παιχνιδιών 

7. dans une librairie  στο βιβλιοπωλείο 

8. dans un magasin multimédia  στο κατάστημα πολυμέσων  

9. à la bijouterie  στο κοσμηματοπωλείο 

10. dans une boutique de vêtements  στο κατάστημα ρούχων 

11. à la papeterie στο χαρτοπωλείο  

12. au kiosque στο περίπτερο 

13. dans un magasin de sport σε ένα κατάστημα αθλητικών ειδών 

14. au centre commercial στο εμπορικό κέντρο 
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 (p.119) 

1. Je voudrais acheter ce journal.  

2. Tenez, le voici !  

Θα ήθελα να αγοράσω αυτή την 

εφημερίδα.  

Κρατήστε, ορίστε!  

3. Combien ça coûte ?  

4. Il/Ça coûte 1€. 

Πόσο στοιχίζει ; 

Στοιχίζει 1 ευρώ.  

5. Je peux payer en liquide ? / en 

espèces ?  

6. Bien sûr.  

Μπορώ να πληρώσω με 

ρευστό/χαρτονομίσματα ; 

Βεβαίως.  

7. Vous avez de la monnaie ?  

8. Voilà un billet de 5€ et deux 

pièces de 2€.  

Έχετε ψιλά ; 

Ορίστε ένα χαρτονόμισμα των 5 ευρώ 

και 2 κέρματα των 2 ευρώ.  

9. Je peux payer par carte ?  

10. Oui. Voici votre reçu.  

Μπορώ να πληρώσω με κάρτα ; 

Ναι. Ορίστε η απόδειξή σας.  

 

1. Une pièce de 1 € Ένα κέρμα του ενός ευρώ  

2. Une pièce de 20 centimes  Ένα κέρμα των 20 λεπτών  

3. Un billet de 20 euros Ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ 

4. Une carte  Μία πιστωτική κάρτα  

 

(p.120) 

1. C’est cher ≠ c’est bon marché, 

ce n’est pas cher.  

Είναι ακριβό ≠ είναι καλή τιμή/Είναι 

φθηνό, δεν είναι ακριβό.  

2. Je n’ai pas assez d’argent.  Δεν έχω αρκετά χρήματα.  

3. Pouvez-vous me faire un prix ?  Μπορείτε να μου κάνετε μία καλύτερη 

τιμή ; 

4. Il y a des soldes. Cette robe est 

en promotion.  

Έχει εκπτώσεις. Αυτό το φόρεμα είναι 

σε προσφορά.  

5. Il y a 10% de réduction.  Έχει 10% έκπτωση.  

6. C’est gratuit !  Είναι δωρεάν !  

 

7. Qu’est-ce que tu achètes avec 

ton argent de poche ?  

Τι αγοράζεις με το χαρτζιλίκι σου ;  
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(p.121) 

1. Vêtements et accessoires  Ρούχα και αξεσουάρ  

2. Un  T-shirt  Ένα κοντομάνικο μπλουζάκι 

3. Un chemisier  Ένα γυναικείο πουκάμισο  

4. Une chemise  Ένα ανδρικό πουκάμισο 

5. Une veste  Ένα σακάκι  

6. Un pull  Ένα πουλόβερ 

7. Des chaussettes  Κάλτσες  

8. Des sous-vêtements  Εσώρουχα  

9. Un maillot  Μία αθλητική φανέλα  

10. Un pyjama  Μία πιζάμα  

11. Un manteau  Ένα παλτό  

12. Un anorak  Ένα αντιανεμικό και αδιάβροχο μπουφάν 

με κουκούλα   

13. Un imperméable  Ένα αδιάβροχο  

14. Un blouson  Ένα μπουφάν  

15. Une robe  Ένα φόρεμα  

16. Des chaussures  Παπούτσια  

17. Des baskets  Αθλητικά παπούτσια  

18. Des sandales  Σανδάλια  

19. Un short  Ένα σορτς  

20. Une jupe  Μία φούστα  

21. Un jogging  Μία αθλητική φόρμα  

22. Un pantalon Ένα παντελόνι  

23. Un jean  Ένα τζιν  

24. Un legging  Ένα παντελόνι - κολάν  

25. Un collant  Ένα καλσόν  

26. Des tongs  Σαγιονάρες  

27. Des pantoufles  Παντόφλες  

28. Des bottes  Μπότες  

29. Des chaussures à talons  Παπούτσια με τακούνια/Γόβες  

30. Une écharpe  Μία εσάρπα  

31. Des moufles  Γάντια με ένα μόνο δάχτυλο για τον 

αντίχειρα 

32. Un chapeau  Ένα καπέλο  

33. Un bonnet  Ένας σκούφος  

34. Des gants  Γάντια  

35. Un chapeau  Ένα καπέλο  

36. Un bonnet  Ένας σκούφος  

37. Des gants  Γάντια  
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38. Une casquette  Ένα κασκέτο (καπέλο με γείσο) 

39. Un sac à main  Μία τσάντα χειρός  

40. Une ceinture  Μία ζώνη  

41. Des lunettes  Γυαλιά  

42. Une cravate  Μία γραβάτα  

43. Une montre  Ένα ρολόι  

44. Les bijoux  Τα κοσμήματα  

45. Le collier  Το κολιέ  

46. Le bracelet  Το βραχιόλι  

47. Les boucles d’oreilles  Τα σκουλαρίκια  

48. La bague  Το δαχτυλίδι  

 

49. Une veste en cuir  Ένα δερμάτινο σακάκι  

50. Un T-shirt en coton  Ένα βαμβακερό κοντομάνικο μπλουζάκι  

51. Un pull en laine  Ένα μάλλινο πουλόβερ 

52. Une bague en or  Ένα χρυσό δαχτυλίδι  

 

(p.121) 

1. Les couleurs  Τα χρώματα  

2. Blanc-Blanche  Λευκός-ή-ό   

3. Jaune  Κίτρινο 

4. Orange  Πορτοκαλί  

5. Rose  Ροζ 

6. Rouge  Κόκκινο  

7. Violet-violette / mauve  Μωβ 

8. Bleu – bleue   Μπλε 

9. Vert – verte  Πράσινος-η  

10. Marron  Καστανός-η-ό / καφετί  

11. Gris – Grise  Γκρι  

12. Noir – noire  Μαύρος-η-ο  

 
 Je parle français ! (p.121) 

1. Qu’est-ce que tu portes pour 

aller à l’école ?  

Τι φοράς για να πας σχολείο;  

2. Pour aller à la plage ?  Για να πας στη παραλία ; 

3. Quand tu restes chez toi ?  Όταν μένεις σπίτι σου ; 
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(p.122) 

1. Bonjour, je voudrais essayer ce 

pantalon en noir.  

2. Ah ! Désolé ! Je ne l’ai pas en noir.  

Καλημέρα, θα ήθελα να δοκιμάσω αυτό το 

παντελόνι σε μαύρο.  

Α! Λυπάμαι! Δεν το έχω σε μαύρο.  

3. Vous l’avez dans une autre 

couleur ?  

4. Je l’ai en bleu. Voulez-vous 

l’essayer ?  

Το έχετε σε άλλο χρώμα; 

Το έχω σε μπλε. Θέλετε να το 

δοκιμάσετε ; 

5. Bon, d’accord. Où est la cabine 

d’essayage ?  

6. Là, à droite.  

Καλά, σύμφωνοι. Πού είναι το 

δοκιμαστήριο ; 

Εκεί, δεξιά.  

(p.123) 

1. Quelle est ta taille ?  

2. Je porte/fais du medium.  

Ποιο είναι το νούμερό σου ; 

Φοράω medium.  

3. Tu fais quelle taille ?  

4. Je fais du small/je fais du 36.  

Ποιο νούμερο φοράς ; 

Φοράω small/36.  

5. Quelle est ta pointure ?  

6. Je porte du 40.  

Τι νούμερο παπούτσι φοράς ; 

Φοράω 40.  

7. Tu chausses du combien ? 

8. Je chausse du 39.   

Ποιο νούμερο παπουτσιού φοράς ; 

Φοράω 39.  

(p.123) 

1. Quelle est votre taille ?  

2. Je fais du 40.  

Ποιο είναι το νούμερό σας; 

Το νούμερο 40. 

3. Ça vous va ?  

4. Non, c’est trop petit.  

Σας κάνει; 

Όχι, είναι πάρα πολύ μικρό.  

5. C’est votre taille ?  

6. Elle me va, c’est ma taille.  

Είναι το νούμερό σας;  

Μου κάνει, είναι το νούμερό μου.  

 

(p.124) 

Un, une fleuriste Ένας, μία ανθοπώλης  

Un vendeur, une vendeuse  Ένας πωλητής, μία πωλήτρια  

Un, une chef  Ένας μάγειρας, μία μαγείρισσα  

Un serveur, une serveuse  Ένας σερβιτόρος, μία σερβιτόρα  

Un caissier, une caissière  Ένας, μία ταμίας  

Un coiffeur, une coiffeuse  Ένας κομμωτής, μία κομμώτρια  
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Compréhension écrite (p.125) 

1. Travailler  Δουλεύω  

2. Avoir envie  Επιθυμώ  

3. Vers  Κατά τις (ώρα) 

4. Chercher  Ψάχνω  

 

 

Compréhension écrite (p.130) 
1. Avoir le plaisir de  Έχω την χαρά να  

2. Cérémonie à l’église  Τελετή στην εκκλησία  

3. Voyageur-voyageuse  Ταξιδιώτης-ταξιδιώτισσα  

4. Long-longue  Μακρύς-ιά-ύ  

5. Réponse souhaitée  Επιθυμητή απάντηση  

 

Compréhension écrite (p.131) 
1. Le couloir  Ο διάδρομος  

2. À côté du  Δίπλα  

3. En face du  Απέναντι  

4. Il est ouvert ≠ Il est fermé  Είναι ανοιχτό ≠ Είναι κλειστό   

 

Compréhension écrite (p.132) 
1. La réduction  Η μείωση  

2. Offrir  Προσφέρω  

3. Profiter  Επωφελούμαι  

4. Jusqu’à  Μέχρι  

 

Compréhension écrite (p.133) 

1. L’avenue  H λεωφόρος  

2. Admirer  Θαυμάζω  

3. La collection  Η συλλογή  

4. L’exposition  Η έκθεση  

5. L’entrée ≠ la sortie  Η είσοδος ≠ η έξοδος  
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Écoute la chanson. (p.138) 

1. Avoir faim  Πεινάω  

2. Avoir soif  Διψάω  

 

(p.139)  
1. Les aliments et les commerces  Τα τρόφιμα και τα καταστήματα  

2. Chez le marchand de fruits et 

légumes, j’achète  

Στον μανάβη, αγοράζω  

3. des fruits  φρούτα  

4. Une orange  Ένα πορτοκάλι  

5. Une pomme  Ένα μήλο  

6. Une poire  Ένα αχλάδι 

7. Une fraise  Μία φράουλα  

8. Une pêche  Ένα ροδάκινο  

9. Une banane Μία μπανάνα  

10. Un ananas  Ένας ανανάς 

11. Un citron  Ένα λεμόνι  

12. Une pastèque  Ένα καρπούζι  

13. Un melon Ένα πεπόνι  

14. Un kiwi  Ένα ακτινίδιο  

15. Un raisin  Ένα σταφύλι  

16. Une cerise  Ένα κεράσι  

17. Un avocat  Ένα αβοκάντο  
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1. Des légumes  Λαχανικά  

2. Une tomate  Μία τομάτα  

3. Une pomme de terre  Μία πατάτα  

4. Une aubergine  Μία μελιτζάνα  

5. Une salade  Ένα μαρούλι  

6. Une carotte  Ένα καρότο  

7. Des haricots verts  Πράσινα φασολάκια  

8. Des petits pois  Αρακάς  

9. Un ail  Ένα σκόρδο  

10. Un oignon  Ένα κρεμμύδι  

11. Un champignon  Ένα μανιτάρι  

12. Un chou-fleur  Ένα κουνουπίδι  

13. Un brocoli  Ένα μπρόκολο  

14. Un concombre  Ένα αγγούρι  

15. Un poivron  Μία πιπεριά  

 

Les aliments et les commerces (p.140) 

1. À la boulangerie, j’achète :  Στο φούρνο, αγοράζω : 

2. un croissant  ένα κρουασάν 

3. du pain ψωμί 

4. une baguette μία μπαγκέτα 

5. une brioche ένα τσουρέκι 

6. Chez le crémier, j’achète :  Στο γαλακτοπώλη, αγοράζω : 

7. du fromage τυρί 

8. du beurre βούτυρο 

9. des œufs  αυγά 

10. du yaourt γιαούρτι 

11. du lait γάλα 

12. À la pâtisserie, j’achète :  Στο ζαχαροπλαστείο, αγοράζω :  

13. un gâteau  ένα γλυκό 

14. une tarte  μία τάρτα 

15. un éclair ένα εκλέρ (γλυκό) 

16. Chez le poissonnier, j’achète :   Στον ψαρά, αγοράζω : 

17. des crevettes γαρίδες 

18. des fruits de mer θαλασσινά / οστρακοειδή 

19. du poisson  ψάρι 

20. du thon  τόνο 

21. du saumon  σολομό 
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22. À la boucherie, j’achète  Στο κρεοπωλείο, αγοράζω 

23. de la viande Κρέας 

24. du poulet Κοτόπουλο 

25. des côtelettes  Μπριζόλες 

26. du bœuf  Βοδινό 

27. du porc Χοιρινό 

28. de la viande hachée  Κιμάς 

29. Chez le charcutier, j’achète  Στο αλλαντοπωλείο, αγοράζω 

30. du jambon Ζαμπόν 

31. des saucisses Λουκάνικα 

32. du saucisson Σαλάμι 

33. À l’épicerie, j’achète  Στο παντοπωλείο, αγοράζω  

34. du miel Μέλι 

35. du chocolat Σοκολάτα 

36. de l’huile Λάδι 

37. de la farine  Αλεύρι 

38. du riz  Ρύζι 

 

39. Le sel  Το αλάτι  

40. Le poivre  Το πιπέρι  

41. Le sucre  Η ζάχαρη  

 

(p.141) 

1. Le matin ⇨ le petit déjeuner Το πρωί ⇨ το πρωινό  

2. À midi ⇨ le déjeuner Το μεσημέρι ⇨ το μεσημεριανό  

3. L’après-midi ⇨ le goûter Το απόγευμα ⇨ το απογευματινό  

4. Le soir ⇨ le dîner Το βράδυ ⇨ το δείπνο 

5. Qu’est-ce que tu prends au petit 

déjeuner ?  

6. Le matin, au petit déjeuner, je 

bois du lait et je mange des 

céréales.  

Τι παίρνεις στο πρωινό σου ; 

 

Το πρωί, στο πρωινό, πίνω γάλα και 

τρώω δημητριακά.  
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7. Et à midi, pour le déjeuner ?  

8. Je déjeune à l’école, à la cantine. 

D’habitude, je mange du poulet ou 

des pâtes.  

Και το μεσημέρι, στο γεύμα ; 

Γευματίζω στο σχολείο, στην καντίνα. 

Συνήθως, τρώω κοτόπουλο ή 

ζυμαρικά.  

9. Tu prends un goûter ?  

10. Oui, quand je rentre de l’école, je 

mange des biscuits ou des fruits.  

Παίρνεις απογευματινό ; 

Ναι, όταν επιστρέφω από το σχολείο, 

τρώω μπισκότα ή φρούτα.  

11. Et pour le dîner ?  

12. On dîne en famille, tous ensemble. 

On mange de la viande ou du 

poisson. Je mets la table, maman 

sert le repas et mon frère 

débarrasse la table.  

Και για το δείπνο ; 

Δειπνούμε οικογενειακά, όλοι μαζί. 

Τρώμε κρέας ή ψάρι. Στρώνω το 

τραπέζι, η μαμά σερβίρει το φαγητό 

και ο αδερφός μου μαζεύει το τραπέζι.  

 

(p.142) 

1. Un croissant  Ένα κρουασάν βουτύρου  

2. Un pain au chocolat  Croissant με σοκολάτα  

3. Un bol de céréales  Ένα μπολ με δημητριακά 

4. Un morceau de fromage Ένα κομμάτι τυρί  

5. Un verre de jus d’orange Ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι  

6. Une bouteille de lait  Ένα μπουκάλι γάλα  

7. Une tranche de pain  

8. Une tartine avec du beurre et 

de la confiture   

Μία φέτα ψωμί  

Μία φέτα ψωμιού με βούτυρο και 

μαρμελάδα 

9. Un œuf au plat  

10. Une omelette  

Δύο τηγανητά αυγά μάτια  

Μία ομελέτα 

11. Un yaourt  Ένα γιαούρτι 

12. Du miel  Μέλι  

13. Une tasse de thé  Ένα φλιτζάνι τσάι  

14. Une tasse de café  Ένα φλιτζάνι καφέ  
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Les quantités (p.142)  

1. Les quantités  Οι ποσότητες  

2. Un kilo de pommes  Ένα κιλό μήλα  

3. 100 grammes de farine  100 γραμμάρια αλεύρι  

4. Un paquet de chips  Ένα πακέτο πατατάκια  

5. Une bouteille d’huile  Ένα μπουκάλι λάδι  

 

(p.143) 

1. Bonjour madame. Vous avez une 

réservation ?  

Καλημέρα κυρία. Έχετε κάνει κράτηση; 

2. Bien sûr, au nom de Ricard.  Βεβαίως, στο όνομα Ricard.  

3. Suivez-moi. Voici votre table.  Ακολουθείστε με. Ορίστε το τραπέζι σας.  

4. Est-ce que je peux avoir le menu 

s’il vous plaît ?  

Μπορώ να έχω τον κατάλογο σας 

παρακαλώ ; 

5. Oui, comme entrée, je voudrais la 

soupe du jour, s’il vous plaît. C’est 

quoi, aujourd’hui ?  

Ναι, σαν 1ο πιάτο, θα ήθελα την σούπα 

ημέρας, σας παρακαλώ. Τι έχει σήμερα ; 

6. C’est une soupe de légumes.  Είναι μία σούπα λαχανικών.  

7. D’accord. Ensuite, pour le plat 

principal, je vais prendre du 

poisson.  

Σύμφωνοι. Στη συνέχεια, ως κυρίως 

πιάτο, θα ήθελα ψάρι.  

8. Très bien. Vous voulez un dessert ?   Πολύ καλά. Θέλετε επιδόρπιο ; 

9. Non merci.  Όχι ευχαριστώ.  

10. Vous avez choisi une boisson ?  Επιλέξατε κάτι να πιείτε ;  

11. Un verre de vin rouge et une petite 

bouteille d’eau minérale.  

Ένα ποτήρι κόκκινο κρασί και ένα μικρό 

μπουκάλι μεταλλικό νερό.  

12. Très bien … Voilà madame !  Πολύ καλά … Ορίστε κυρία!  

13. Merci. C’est délicieux !  Ευχαριστώ. Είναι γευστικό! 

14. L’addition s’il vous plaît !  Τον λογαριασμό σας παρακαλώ!  

15. Voilà, c’est 17 euros. Vous payez 

comment ? Par carte ?  

Ορίστε, είναι 17 ευρώ. Πώς πληρώνετε; 

Με κάρτα ; 

16. Non, je vais payer en espèces.  Όχι, θα πληρώσω με μετρητά.  

17. Merci ! Au revoir et à bientôt !  Ευχαριστώ! Αντίο και τα λέμε ξανά 

σύντομα! 

18. Au revoir !  Γεια σας! / Χαίρετε!  
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1. L’assiette  Το πιάτο (p.143) 

2. La fourchette  Το πιρούνι  

3. La serviette  Η πετσέτα  

4. Le couteau  Το μαχαίρι  

5. La cuillère  Το κουτάλι  

 

 Je parle français ! 

1. Tu vas souvent au restaurant ?  Πας συχνά στο εστιατόριο ; 

2. Qu’est-ce que tu commandes à 

manger ?  

Τι παραγγέλνεις να φας ; 

 

Donner son avis. (p.145) 

1. C’est très sucré/salé.  Είναι πολύ γλυκό/αλμυρό.  

2. C’est trop amer/gras.  Είναι πάρα πολύ πικρό/λιπαρό.  
 
 

  

1. Les ingrédients  Τα συστατικά                             (p.146) 

1. 4 pommes golden 4 πράσινα μήλα  

2. 150 g de sucre  150 γραμμάρια ζάχαρη  

3. 1 sachet de sucre vanillé 1 σακουλάκι ζάχαρη άχνη  

4. 150 g de farine fluide  150 γραμμάρια αλεύρι  

5. 1/2 sachet de levure  Μισό σακουλάκι μαγιά  

6. 1 l de lait  Ένα λίτρο γάλα  

7. 6 œufs  Έξι αυγά  

1. Préparer une recette de 

cuisine : la tarte aux pommes.  

Προετοιμάζω μία σπιτική συνταγή : 

τάρτα μήλου.  

2. J’épluche les pommes.  Καθαρίζω τις πατάτες.  

3. Je coupe les pommes en 

morceaux.  

Κόβω τα μήλα σε κομμάτια.  

4. Je casse les œufs.  Σπάω τα αυγά.  

5. Je verse du lait.  Χύνω γάλα.  

6. J’ajoute du sucre.  Προσθέτω ζάχαρη.  

7. Je mélange les ingrédients.  Ανακατεύω τα συστατικά.  

8. Je fais cuire dans le four.  Ψήνω στο φούρνο.  
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Compréhension écrite (p.147) 

1. Une quiche lorraine  Une tarte avec des œufs et du bacon. 

2. Du bœuf bourguignon  Plat originaire de Bourgogne avec du 

bœuf et du vin rouge.   

3. Quelle chance !  Τι τύχη !  

4. La recette  Η συνταγή  

5. Tard ≠ tôt  Αργά ≠ Νωρίς  

 

 

Compréhension écrite (p.152) 

1. Verser Χύνω 

2. Ajouter  Προσθέτω  

3. Mélanger  Ανακατεύω 

4. Faire chauffer  Ζεσταίνω  

5. La louche  Η βαθιά κουτάλα  

6. Faire cuire  Ψήνω 

 

Compréhension écrite (p.153) 

1. Client(e) Πωλητής-πωλήτρια  

2. Le rayon  Το ράφι  

3. Les produits en promotion  Τα προϊόντα προσφοράς  

 

Compréhension écrite (p.154) 

1. Le steak-frites  Ένα βοδινό φιλέτο με τηγανητές πατάτες 

2. Les crudités Τα σαλατικά  

3. Tous les jours  Κάθε μέρα  

 

Compréhension écrite (p.155) 

1. C’est trop sucré !  Είναι πάρα πολύ γλυκό!  

2. Les produits  Τα προϊόντα  

3. C’est dangereux pour la santé !  Είναι επικίνδυνο για την υγεία!  
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Écoute la chanson. (p.160) 

1. Un quartier très animé  Μία συνοικία με ζωή / με κίνηση.   

2. Les poules  Οι κότες  

3. Les moutons  Τα πρόβατα  

4. Les chèvres  Οι κατσίκες  

5. Les cochons  Οι χοίροι  

 

(p.161)  

1. La ville  Η πόλη  

2. La campagne  Η εξοχή  

3. La mer  Η θάλασσα  

4. L’immeuble  Η πολυκατοικία  

5. Le magasin  Το κατάστημα  

6. Le musée  Το μουσείο  

7. Le restaurant  Το εστιατόριο  

8. La ferme  Η φάρμα  

9. L’arbre  Το δέντρο  

10. L’animal  Το ζώο  

11. Sur une île  Σε ένα νησί  

12. Au bord de la mer  Δίπλα στη θάλασσα  
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1. J’habite …  Κατοικώ …                             (p.161) 

2. En ville  Στην πόλη  

3. Dans le centre-ville  Στο κέντρο της πόλης  

4. En banlieue  Στα προάστια  

5. À la campagne  Στην εξοχή  

6. À la montagne  Στο βουνό  

7. Dans un village  Στο χωριό  

8. Sur une île  Σε ένα νησί  

9. Au bord de la mer  Στην άκρη της θάλασσας  

10. Au nord  Στα βόρεια  

11. Au sud  Στα νότια  

12. À l’est  Στα ανατολικά  

13. À l’ouest  Στα δυτικά  

1. Je vis dans un quartier …  Ζω σε μία συνοικία  

2. animé  ≠ tranquille  με κίνηση ≠ ήρεμη  

3. bruyant ≠ calme  θορυβώδης ≠ ήρεμη 

4. sale ≠ propre  βρώμικη ≠ καθαρή  

5. moderne ≠ un vieux quartier  μοντέρνα ≠ σε μία παλιά συνοικία  

 

1. Un pays  Μία χώρα  

2. Une capitale  Μία πρωτεύουσα  

3. Une ville  Μία πόλη  

4. Une région  Μία περιοχή  

5. Un village  Ένα χωριό  

 

 Je parle français ! (p.161) 

1. Et-toi ? Où habites-tu ?  Και εσύ ; Πού κατοικείς ; 

  

En ville (p.162) 

1. En ville  Στην πόλη 

 

2. Je vais à la poste.  Πηγαίνω στο ταχυδρομείο. 

3. J’envoie une lettre.  Στέλνω ένα γράμμα.  

4. J’achète un timbre.  Αγοράζω ένα γραμματόσημο.  

 

5. Je vais à la banque.  Πηγαίνω στην τράπεζα.  

6. Je vais au guichet.  Πηγαίνω στο ταμείο.  
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7. Je retire ≠ Je dépose de l’argent.  Παίρνω ≠ Καταθέτω χρήματα.  

 

8. Je vais au commissariat de police 

pour avoir une carte d’identité et 

un passeport.  

Πηγαίνω στην αστυνομία για να εκδώσω 

ταυτότητα και διαβατήριο.  

 

9. Je vais à la mairie pour avoir un 

papier officiel.  

Πηγαίνω στο δημαρχείο για να πάρω ένα 

επίσημο έγγραφο.  

 

10. Je mange au restaurant.  Τρώω στο εστιατόριο.  

 

11. Je vais à la bibliothèque pour 

emprunter des livres.  

Πηγαίνω στη βιβλιοθήκη για να δανειστώ 

βιβλία.  

 

12. Je vais au salon de coiffure pour 

me faire couper les cheveux.  

Πηγαίνω στο κομμωτήριο για να κόψω τα 

μαλλιά μου.  

 

13. Je vais à l’église pour assister à un 

mariage.  

Πηγαίνω στην εκκλησία για να 

παραβρεθώ σε ένα γάμο.  

 

 Je parle français ! (p.163) 

1. Comment est ton quartier ?  

2. Qu’est-ce qu’il y a dans ton quartier ?   

Πώς είναι η συνοικία σου ; 

Τι υπάρχει στη συνοικία σου ; 
 

(p.164) 

1. Demander le chemin Ρωτώ τον δρόμο   

2. Où est la banque s’il vous plaît ?  Πού είναι η τράπεζα σας παρακαλώ ; 

3. Pardon, pour aller à la poste s’il 

vous plaît ?  

Συγγνώμη, για να πάω στο ταχυδρομείο 

σας παρακαλώ ; 

4. Excusez-moi, je cherche la rue du 

Lac, savez-vous où elle se trouve ?  

Συγγνώμη, ψάχνω την οδό Lac, ξέρετε 

που βρίσκεται ; 

1. Je suis …  Είμαι …  

2. dans la rue  στο δρόμο  

3. sur l’avenue  στην λεωφόρο  

4. sur le trottoir  στο πεζοδρόμιο 

5. sur la place  στην πλατεία  
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6. dans le parc στο πάρκο 

7. à l’arrêt (de bus)  στην στάση του λεωφορείου  

8. à la station de métro στην στάση του μετρό  
 

(p.164) 
1. Indiquer le chemin  Δείχνω το δρόμο  

2. Va/Allez tout droit.  Πήγαινε/Πηγαίνετε ευθεία.  

3. Continue/Continuez tout droit.  Συνέχισε/Συνεχίστε ευθεία.   

4. Tourne/Tournez à gauche/à 

droite. 

Στρίψε/Στρίψτε αριστερά/δεξιά.  

5. Traverse/Traversez la place.  Διέσχισε/Διασχίστε την πλατεία.  

6. Prends/Prenez la deuxième rue 

à gauche/à droite.  

Πάρε/Πάρτε τον 2ο δρόμο 

αριστερά/δεξιά.  

7. C’est loin/C’est près.  Είναι μακριά/Είναι κοντά.  

8. C’est sur ta/votre gauche.  Είναι στα αριστερά σου/σας.  

9. C’est ici. C’est là-bas.  Είναι εδώ. Είναι εκεί κάτω.  

10. Tu y es./Vous y êtes.  Είσαι εκεί. Είστε εκεί.  

11. La maison est en face de la 

banque, rue de Paris, juste à 

côté de la pharmacie.  

Το σπίτι είναι απέναντι από την τράπεζα, 

στην οδό Παρισιού, ακριβώς δίπλα στο 

φαρμακείο.  

12. La poste est là, au numéro 40, 

en face de la banque.  

Το ταχυδρομείο είναι εκεί, στον αριθμό 

40, απέναντι από την τράπεζα.  

13. C’est à 100 mètres d’ici.  Είναι στα 100 μέτρα από εδώ.  

14. C’est à 10 minutes à pied.  Είναι στα 10 λεπτά με τα πόδια.  

 

En ville, on se déplace …  Στη πόλη, μετακινούμαστε … (p.166) 

1. à pied με τα πόδια 6. en voiture με αυτοκίνητο 

2. à rollers με τροχοπέδιλα  7. en taxi με ταξί 

3. à vélo με ποδήλατο 8. en bus με λεωφορείο  

4. à moto με μηχανή 9. en tram με τραμ 

5. à trottinette με πατίνι 10. en métro με μετρό 
 
 Je parle français ! (p.166) 

1. Comment tu vas à l’école ?  Πώς πας στο σχολείο ; 

2. Quels moyens de transport 

utilises-tu ?  

Ποια μεταφορικά μέσα χρησιμοποιείς ;  
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Compréhension écrite (p.167) 

1. Se promener  Κάνω βόλτες  

2. Profiter du beau temps  Επωφελούμαι από τον καλό καιρό  

3. Le vieux quartier   Η παλιά συνοικία  

4. Se déplacer  Μετακινούμαι  

 

 

Compréhension écrite (p.172) 

1. Équipé(e)   Εξοπλισμένος-η-ο 

2. Un dictionnaire  Ένα λεξικό  

3. Une recherche informatique  Μία έρευνα στο διαδίκτυο  

4. Disponible  Διαθέσιμος-η-ο  

5. Horaires d’ouverture  Ωράρια λειτουργίας  

6. L’emprunt  Ο δανεισμός  

 

Compréhension écrite (p.173) 

1. Quitter  Εγκαταλείπω  

2. Déménager  Μετακομίζω  

3. Une rivière  Το ποτάμι  

4. Un toit  Μία στέγη  

 

Compréhension écrite (p.174) 

1. Profiter de l’océan  Επωφελούμαι από τον ωκεανό  

2. De début … à fin  Από την αρχή … έως το τέλος  

 

Compréhension écrite (p.175) 

1. Une manifestation  Μία εκδήλωση  

2. Le nettoyage  Ο καθαρισμός  

3. La balade  Η βόλτα / ο περίπατος  

4. La forêt  Το δάσος  
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Écoute la chanson. (p.180) 

1. La rigolade  Η πλάκα  

2. Ne t’inquiète pas  Μην ανησυχείς  

3. La radio  H ακτινογραφία  

4. Je crois que  Νομίζω ότι  

 

(p.181) 

1. La tête  Το κεφάλι  

2. Les cheveux  Τα μαλλιά  

3. Le visage  Το πρόσωπο  

4. Le dos  Η πλάτη  

5. Le pied  Το πόδι (η πατούσα και τα δάχτυλα) 

6. La jambe  Το πόδι (η γάμπα) 

7. Le genou  Το γόνατο  

8. Le ventre/L’estomac  Η κοιλιά/Το στομάχι  

9. Le cou  Ο λαιμός  

10. Le bras  Το χέρι (από τον καρπό έως τον ώμο) 

11. La main Το χέρι (Η παλάμη και τα δάχτυλα) 

12. Le doigt  Το δάχτυλο 

 

 (p.181) 

1. La tête  Το κεφάλι  

2. L’œil/les yeux  Το μάτι/Τα μάτια  

3. Le nez  Η μύτη  

4. La dent  Το δόντι  

5. La langue  Η γλώσσα  

6. La bouche  Το στόμα  

7. L’oreille  Το αυτί  
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(p.182) 

1. Tu pèses combien ?  

2. Je pèse 50 kilos.  

Πόσο ζυγίζεις ; 

Ζυγίζω 50 κιλά.  

3. Quel est ton poids ?  

4. 50 kilos.  

Ποιο είναι το βάρος σου ; 

50 κιλά.  

5. Tu mesures combien ?  

6. Je mesure 1m60.  

Τι ύψος έχεις ; 

Έχω ύψος 1 μέτρο και 60 εκατοστά.  

7. Quelle est ta taille ?  

8. Je fais 1m60.  

Ποιο είναι το ύψος σου ; 

Έχω ύψος 1 μέτρο και 60 εκατοστά.  

 

 Je parle français ! (p.182) 

1. Tu pèses combien ?  Πόσο ζυγίζεις ; 

2. Tu mesures combien ?  Πόσο ύψος έχεις ; 

 

(p.182) 

1. Je suis malade  Είμαι άρρωστος 

2. Je tousse 

3. J’éternue  

Βήχω 

Φτερνίζομαι 

 

4. J’ai mal au cœur.  Έχω ναυτία.  

 

5. J’ai envie de vomir.  Θέλω να κάνω εμετό.  

 

6. J’ai des boutons.  

7. J’ai une allergie.  

Έχω σπυράκια.  

Έχω μία αλλεργία.  

 

8. J’ai le nez qui coule.  

9. J’ai le nez bouché. J’ai un 

rhume.  

Έχω καταρροή.  

Έχω τη μύτη μου βουλωμένη.   

Έχω συνάχι.  

 

10. J’ai de la fièvre.  

11. J’ai 39 de fièvre.  

12. J’ai la grippe.  

13. J’ai attrapé un virus.  

Έχω πυρετό.  

Έχω 39 πυρετό.  

Έχω γρίπη.  

Άρπαξα / πήρα μία ίωση.  
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(p.182) 

1. J’ai mal à l’oreille  Πονάει το αυτί μου.  

2. J’ai mal au ventre  Πονάει το στομάχι μου.  

3. J’ai mal à la gorge  Πονάει ο λαιμός μου.  

4. J’ai mal aux dents  Πονάνε τα δόντια μου.  

 

1. Ça ne va pas ?  

2. Non ! Ça ne va pas du tout ! Je 

suis fatigué.  

Δεν είσαι καλά ; 

Όχι! Καθόλου καλά! Είμαι κουρασμένος.  

3. Qu’est-ce qui ne va pas ?  

4. Je suis malade ! Je ne me sens 

pas bien …  

Τι σου συμβαίνει ;  

Είμαι άρρωστος! Δεν αισθάνομαι καλά …  

 

 

(p.183) 

 

1. Le médecin  Ο γιατρός  

2. examine / ausculte le patient  εξετάζει / ακροάζεται τον ασθενή.   

3. soigne le malade  φροντίζει τον άρρωστο.  

4. prend la température  παίρνει τη θερμοκρασία.  

5. écrit une ordonnance  γράφει μία συνταγή.  

6. fait une piqûre, un vaccin  κάνει μία ένεση, ένα εμβόλιο.  

 

7. Le dentiste soigne les dents.  

8. Il soigne les caries.  

Ο οδοντίατρος φροντίζει τα δόντια.  

Θεραπεύει την τερηδόνα.  

 

9. L’ophtalmo examine les yeux.  

10. Il prescrit des lunettes.  

Ο οφθαλμίατρος εξετάζει τα μάτια.  

Γράφει την συνταγή των γυαλιών.  

 

11. Le pédiatre soigne les enfants.  Ο παιδίατρος φροντίζει τα παιδιά.  
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Chez le médecin (p.183) 

1. Pour être en bonne santé !  

2. Pour se protéger de tous les 

virus !  

Για να είμαστε καλά στην υγεία μας! 

Για να προστατευθούμε από όλα τα 

μικρόβια! 

3. Lave-toi les mains !  Να πλένεις τα χέρια σου!  

4. Tousse dans ton coude !  Να βήχεις στον αγκώνα σου!  

5. Jette tes mouchoirs !  Να πετάς τα μαντήλια σου!  

 

 

 

 

1. À la pharmacie, on trouve des 

médicaments :  

Στο φαρμακείο, βρίσκουμε φάρμακα :  

2. du sirop pour la toux.  σιρόπι για το βήχα. 

3. des pastilles pour la gorge.  παστίλιες για το λαιμό. 

4. des pansements pour une 

blessure.  

επιδέσμους για μία πληγή.  

5. des antibiotiques.  αντιβιοτικά. 

6. des vitamines.  βιταμίνες. 

7. une crème pour les boutons.  μία κρέμα για τα σπυράκια.  

8. un thermomètre.  ένα θερμόμετρο.  

 

(p.184) 

1. Aux urgences  Στα επείγοντα 

2. L’hôpital  Το νοσοκομείο 

3. Les urgences  Τα επείγοντα 

4. Un accident  Ένα ατύχημα 

5. Une opération  Μία εγχείρηση 

6. Un infirmier  Ένας νοσοκόμος 

7. Un chirurgien  Ένας χειρούργος  

8. Une ambulance  Ένα νοσοκομειακό  
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1. Je me suis fait mal.  Χτύπησα. 

2. Je suis tombé. J’ai glissé.  Έπεσα. Γλίστρησα.  

3. J’ai eu un accident.  Είχα ένα ατύχημα.  

4. Je me suis cassé la jambe.  Έσπασα το πόδι μου.  

5. J’ai le bras cassé.  Έσπασα το χέρι μου.  

6. On m’a mis un plâtre.  Μου έβαλαν γύψο. 

7. J’ai fait une radio à l’hôpital.  Έκανα μία ακτινογραφία στο νοσοκομείο.  

 

 (p.184) 

1. Tu dois rester au lit.  Οφείλεις να μείνεις στο κρεβάτι.  

2. Tu dois te reposer.  Οφείλεις να ξεκουραστείς.  

3. Il faut prendre des 

antibiotiques.  

Πρέπει να πάρεις αντιβιοτικά.  

4. Il faut manger de la soupe.  Πρέπει να φας σούπα.  

5. Il ne faut pas se fatiguer.  Δεν πρέπει να κουράζεσαι.  

6. Il ne faut pas aller à l’école.  Δεν πρέπει να πας στο σχολείο.  

 

 

 

 

 

 

Compréhension écrite (p.185) 

1. Depuis  Εδώ και  

2. Ennuyeux  Βαρετός  

3. Heureusement  Ευτυχώς  

4. Laisser  Αφήνω  

5. Envoyer  Στέλνω  
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Compréhension écrite (p.190) 

1. Face au  Απέναντι σε  

2. Les bons gestes  Οι σωστές κινήσεις  

3. Le savon  Το σαπούνι  

4. Régulièrement  Σε τακτά χρονικά διαστήματα  

5. Utiliser  Χρησιμοποιώ 

6. Respecter  Σέβομαι  

7. Une distance  Μία απόσταση  

8. Un pas  Ένα βήμα  

9. Éviter  Αποφεύγω  

10. Toucher  Αγγίζω  

 

Compréhension écrite (p.191) 

1. Hier  Χθες  

2. Rendre visite  Επισκέπτομαι  

3. De chez toi Από το σπίτι σου 

4. Plutôt Καλύτερα / μάλλον 

 

Compréhension écrite (p.192) 

1. Recevoir  Δέχομαι  

2. Médecin généraliste  Παθολόγος  

3. Cardiologue  Καρδιολόγος  

 

Compréhension écrite (p.193) 

1. Transpirer  Ιδρώνω  

2. La température  Η θερμοκρασία  

3. Au-dessus de  Πάνω από  

4. Trop longtemps  Για μεγάλο χρονικό διάστημα  

5. Victime d’une attaque  Θύμα μίας επίθεσης  

6. Le paracétamol  Η παρακεταμόλη  

7. Soulager  Ανακουφίζω  
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Écoute la chanson. (p.198) 

1. Découvrir des paysages  Ανακαλύπτω  

2. Plonger  Βουτώ  

3. Décider  Αποφασίζω  

 

(p.199) 

1. sur une île  σε ένα νησί 

2. au bord de la mer  στην θάλασσα  

3. sur une plage  σε μία παραλία   

 

4. à la campagne  στην εξοχή 

5. dans un village  σε ένα χωριό  

6. dans notre maison de campagne   στο εξοχικό μας  

 

7. à la / en montagne  στο βουνό 

 

8. en colonie de vacances  στην κατασκήνωση 

 

9. à l’étranger 

10. dans un autre pays 

στο εξωτερικό 

σε μία άλλη χώρα 

 

 

1. Les vacances au bord de la mer Διακοπές δίπλα στην θάλασσα  

2. Je bronze sur la plage.  Μαυρίζω στην παραλία.  

3. Je mets de la crème solaire.  Βάζω αντηλιακή κρέμα.  
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4. Je porte un maillot, des 

lunettes de soleil, des tongs et 

un chapeau.  

Φοράω ένα μαγιό, γυαλιά ηλίου, 

σαγιονάρες και ένα καπέλο.  

5. Je nage, je fais de la planche à 

voile, je pêche.  

Κολυμπώ, κάνω ιστιοπλοΐα και ψαρεύω.  

6. Je joue aux raquettes et au 

beach-volley.  

Παίζω ρακέτες και βόλεϊ στη παραλία.  

7. Je mange des glaces et je bois 

des jus de fruits.  

Τρώω παγωτά και πίνω χυμούς 

φρούτων.  

8. Les vacances d’hiver Οι χειμερινές διακοπές  

9. Je fais du ski, de la luge.  Κάνω σκι, έλκηθρο.  

10. Je descends les pistes.  Κατεβαίνω τις πίστες.  

11. Je fais un bonhomme de neige.  Φτιάχνω ένα χιονάνθρωπο.  

12. Je fais des randonnées.  Κάνω πεζοπορία.  

13. Je bois du chocolat chaud dans 

le chalet.  

Πίνω ζεστή σοκολάτα σε ένα ξύλινο 

σπιτάκι στο δάσος.   

 

 

(p.200) 

1. Je pars à l’étranger.  Φεύγω στο εξωτερικό.  

2. Je vais dans une agence de 

voyages.  

Πηγαίνω σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο.  

3. Je réserve un billet d’avion et 

une chambre d’hôtel (simple ou 

double).  

Κάνω κράτηση για ένα αεροπορικό 

εισιτήριο και ένα δωμάτιο ξενοδοχείου 

(απλό ή δίκλινο). 

4. Je prépare la valise.  Ετοιμάζω τη βαλίτσα.  

5. Je me balade, je visite des 

musées et des sites historiques.  

Κάνω βόλτες, επισκέπτομαι μουσεία και 

ιστορικούς χώρους.  

6. Je visite un parc d’attractions.  Επισκέπτομαι ένα λούνα παρκ  

7. Je goûte aux spécialités locales.  Δοκιμάζω τις τοπικές συνταγές.  

8. J’envoie une carte postale.  Στέλνω μία καρτ ποστάλ.  

9. Je prends des photos.  Παίρνω φωτογραφίες.  

10. J’achète des souvenirs.  Αγοράζω αναμνηστικά.  
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 Je parle français ! (p.200) 

1. Quelles sont tes vacances 

préférées ?  

Ποιες είναι οι αγαπημένες σου διακοπές; 

2. Qu’est-ce que tu fais pendant 

tes vacances ?  

Τι κάνεις στις διακοπές σου ;  

 

 

 

 

1. Je pars en juillet, pour le mois 

de juillet.  

Φεύγω τον Ιούλιο, για το μήνα Ιούλιο.  

2. Je pars à Noël.  Φεύγω τα Χριστούγεννα.  

3. Je pars pendant les vacances de 

Pâques.  

Φεύγω στις διακοπές του Πάσχα.  

4. Je pars du 15 au 25 août.  Φεύγω από τις 15 έως τις 25 Αυγούστου.  

 

 Je parle français ! (p.200) 

1. En général, où vas-tu pendant 

tes vacances ?  

Γενικά, πού πας στις διακοπές σου ; 

2. Que fais-tu ?  Τι κάνεις ; 

 

(p.202) 

1. Il fait beau  Κάνει ωραίο καιρό.  

2. Il fait bon  Κάνει καλό καιρό.  

3. Il fait chaud  Κάνει ζέστη.  

 

4. Il fait frais  Έχει δροσερό καιρό.  

5. Il fait froid  Κάνει κρύο.  

6. Il fait mauvais  Έχει άσχημο καιρό.  

 

7. Il y a du soleil  Έχει ήλιο.  

8. Il y a du vent  Έχει αέρα.  

9. Il y a des nuages  Έχει σύννεφα.  

10. Il y a du brouillard Έχει ομίχλη.  



70 Vocabulaire élaboré par Fotini Katranidou  

 

11. Il y a des orages  Έχει καταιγίδα.  

12. Il y a un arc-en-ciel.  Έχει ένα ουράνιο τόξο.  

13. Il pleut. Il y a de la pluie.  Βρέχει. Έχει βροχή.  

14. Il neige. Il y a de la neige.  Χιονίζει. Έχει χιόνι.  

 

15. Il fait 20 degrés.  Έχει 20 βαθμούς.  

16. Il fait moins 5 degrés.  Έχει μείον 20 βαθμούς.  

17. La température est de 20 

degrés.  

Η θερμοκρασία είναι στους 20 βαθμούς.  

 

 Je parle français ! (p.203) 

France   

1. Quel temps fait-il en été ? Τι καιρό κάνει το καλοκαίρι ; 

2. Quel temps fait-il en automne ?  Τι καιρό κάνει το φθινόπωρο ;  

3. Quel temps fait-il en hiver ?  Τι καιρό κάνει το χειμώνα ; 

 

(p.203)  

1. Mes vacances sont supers !  

                   ≠ 

2. Ces vacances sont nulles !  

3. C’est horrible !  

Οι διακοπές μου είναι υπέροχες! 

≠ 

Αυτές οι διακοπές είναι χάλια! 

Είναι απαίσιο / φρικτό !  

4. La plage est propre et calme !  

                  ≠ 

5. L’hôtel est sale et bruyant !  

Η παραλία είναι καθαρή και ήσυχη!  

≠ 

Το ξενοδοχείο είναι βρώμικο και 

θορυβώδες.  

6. J’adore cet endroit !  

7. C’est magnifique !  

                  ≠ 

8. Je n’aime pas cet endroit ! C’est 

moche.  

Λατρεύω αυτό το χώρο!  

Είναι υπέροχα!  

≠ 

Δεν μου αρέσει αυτός ο χώρος! Είναι 

άσχημος.  

9. Il fait beau et chaud !  

                 ≠ 

10. Il fait mauvais ! Il pleut tout le 

temps !  

Κάνει καλό καιρό και ζέστη!  

≠ 

Κάνει άσχημο καιρό! Βρέχει συνεχώς!  
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(p.204) 

1. Je voyage en avion. Ταξιδεύω με αεροπλάνο.  

2. Je prends l’avion à l’aéroport.  Παίρνω το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο.  

3. J’enregistre les bagages.  Περνάω από έλεγχο τις αποσκευές .  

4. Je vais dans la salle 

d’embarquement, porte 35.  

Πηγαίνω στην αίθουσα επιβίβασης, θύρα 

35.   

5. Le vol Air France AF3465 est à 

l’heure.  

Η πτήση της Air France AF3465 είναι 

στην ώρα της.  

6. Le décollage (décoller), 

l’atterrissage (atterrir). 

Η απογείωση (απογειώνομαι), η 

προσγείωση (προσγειώνομαι).  

7. Dans l’avion, l’hôtesse de l’air dit 

aux passagers d’attacher leur 

ceinture de sécurité.  

Στο αεροπλάνο, η αεροσυνοδός λέει 

στους επιβάτες να δέσουν τη ζώνη 

ασφαλείας τους.  

 

1. Nous voyageons en bateau/en 

ferry.  

Ταξιδεύουμε με πλοίο/με φέρυ.  

2. Nous prenons le bateau au port du 

Pirée.  

Παίρνουμε το πλοίο στο λιμάνι του 

Πειραιά.  

3. Le capitaine du bateau souhaite la 

bienvenue aux passagers.  

Ο καπετάνιος του πλοίου καλωσορίζει 

τους ταξιδιώτες.  

 

1. On voyage en train.  

2. On prend le train à la gare.  

Ταξιδεύουμε με τρένο.  

Παίρνουμε το τρένο στο σταθμό.  

3. On regarde le tableau des départs 

et des arrivées.  

Κοιτάμε τον πίνακα αναχωρήσεων και 

αφίξεων.  

4. On achète les billets au guichet.  Αγοράζουμε τα εισιτήρια στο ταμείο.  

5. On prend un aller simple ou un aller 

retour.  

Παίρνουμε ένα απλό εισιτήριο ή με 

επιστροφή.  

6. Le contrôleur composte les billets.  Ο ελεγκτής ακυρώνει τα εισιτήρια.  

7. Le TGV à destination de Lyon part 

de la voie numéro 2.  

Το TGV με προορισμό τη Λυών φεύγει 

από την αποβάθρα νούμερο 2.  

8. Arrivée du TGV en provenance de 

Lille, quai numéro 3 !  

Άφιξη του TGV με προέλευση την Λιλ 

στην αποβάθρα νούμερο 3!  

 Je parle français ! (p.205) 

1. Quel moyen de transport 

utilises-tu le plus souvent pour 

aller en vacances ?  

Ποιο μεταφορικό μέσο χρησιμοποιείς πιο 

συχνά για να πας διακοπές ; 
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Compréhension écrite (p.206) 

1. Faire des randonnées  Κάνω πεζοπορία.  

2. Goûter  Δοκιμάζω  

3. La flamiche au Maroilles   Une tarte au fromage.  

 

 

Compréhension écrite (p.211) 

1. Se retrouver  Ξαναβρίσκομαι  

2. S’amuser bien  Διασκεδάζω πολύ  

3. La gare  Ο σταθμός (τρένων) 

4. La réduction  Η μείωση/έκπτωση 

 

Compréhension écrite (p.212) 

1. Se trouver  Βρίσκομαι  

2. La fontaine  Το σιντριβάνι  

 

Compréhension écrite (p.213) 

1. Le séjour  Η διαμονή  

2. Le cours de voile  Το μάθημα ιστιοπλοΐας  

3. La visite de monuments  Η επίσκεψη των μνημείων  

4. Le cours de langue  Το μάθημα γλώσσας   

5. La soirée  Η βραδιά  

 

Compréhension écrite (p.214) 

1. L’équitation  Η ιππασία  

2. La vie  Η ζωή  

3. La ferme  Η φάρμα  

4. S’occuper de  Ασχολούμαι  

5. Ramasser  Συγκεντρώνω / μαζεύω 
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