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Dossier  
     1 

Vocabulaire  
Mon monde à moi 

 

 

Civilisation/ Dialogue  
1) Discuter Parler. 

La discussion. 
Συζητάω 

2) Rigoler Rire, le rire, 
rigolote, rigolo. 

Γελάω/ αστειεύομαι 

3) Se détendre Se reposer, le 
repos. 

Χαλαρώνω/ ξεκουράζομαι 

4) Un moment de tendresse Un instant 
d’affection. 

Μία τρυφερή στιγμή. 

5) Les amoureux Les personnes qui 
s’aiment. 

Οι ερωτευμένοι 

6) Au bord de la Seine A côté de la 
Seine. 

Στην όχθη του Σηκουάνα 

7) Un mariage traditionnel Une noce selon la 
tradition. 

Ένας παραδοσιακός γάμος 

8) Au centre Au milieu. Στο κέντρο 
9) La mariée/ le marié L’époux, 

l’épouse. 
Η νύφη/ ο γαμπρός 

10) Sur les côtés Sur les bords. Στις άκρες 
11) Les témoins  Οι κουμπάροι/ μάρτυρες 
12) Dans le jardin  Στον κήπο 
13) Fêter un anniversaire.  Γιορτάζω γενέθλια/ επέτειο. 
14) Pleurer Etre triste. 

≠ Rire. 
Κλαίω 

15) Un problème Un souci. Ένα  πρόβλημα 
16) Faire ses devoirs Faire son travail 

de l’école. 
Κάνω τα μαθήματά μου 

17) Malheureusement Hélas. 
≠Heureusement. 

Δυστυχώς 

18) J’ai tout ce que je veux. J’ai toutes les 
choses que je 
désire.  

Έχω ό,τι θέλω. 

19) Parfois Quelques fois Κάποιες φορές 
20) Partager ses secrets avec 

quelqu’un. 
Se confier à. Μοιράζομαι τα μυστικά μου με 

κάποιον. 
21) Je n’ai personne à lui qui 

parler. 
Je suis seul, je n’ 
ai pas de 
confident. 

Δεν έχω κανέναν να μιλήσω. 
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≠J’ai beaucoup 
d’amis. 

22) J’ai déménagé à Nice. J’ai changé de 
maison et de ville. 

Μετακόμισα στην Νίκαια 
(Γαλλίας). 

23) Je ne connais personne. Je n’ai pas de 
connaissance. 

Δεν γνωρίζω κανέναν. 

24) Ne t’inquiète pas. Ne t’angoisse pas, 
sois tranquille. 

Μην ανησυχείς. 

25) Parler sur (Skype) Discuter sur 
Skype, chatter sur 
Skype. 

Μιλάω στο (Skype) 

26) Se mettre en colère. Se fâcher. Θυμώνω.  
27) Être disponible. Etre libre. Είμαι διαθέσιμος. 
28) Ça te va?  Tu es satisfait? 

Tu es content 
avec ça? 
 

Σου ταιριάζει; / Σε βολεύει; 

29) C’est parfait. C’est formidable. Είναι τέλειο. 
30) À tout à l’heure. A bientôt. Τα λέμε μετά. 
 

 

 

 

On est ado.  
 
1) Je suis ado. Je suis 

adolescent. 
Είμαι έφηβος. 

2) Je suis bien dans 
mes baskets, je 
suis bien dans 
ma peau. 

Je me sens 
bien, je suis à 
l’aise. 
≠ Je suis mal 
dans ma 
peau, je ne 
me sens pas 
bien. 

Νιώθω καλά με τον εαυτό μου. 

3) En général je 
vais plutôt bien. 

Je suis assez  
bien. 
≠Je ne vais 
pas très bien, 
je vais assez 
mal. 

Γενικά είμαι αρκετά καλά. 

4) A l’école j’ai A l’école j’ai Στο σχολείο έχω πολλούς φίλους. 
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plein d’amis. beaucoup de 
copains. 
≠A l’école je 
n’ai pas de 
copains. 

5) Pour moi, la 
famille et les 
copains sont 
importants. 

Moi, j’aime 
beaucoup ma 
famille et 
mes copains. 

Γιαμέναηοικογένειακαιοιφίλοιείναισημαντικοί. 

6) J’ai des 
changements 
d’humeur. 

Je ne suis pas 
stable. 

Έχωαλλαγέςστηνδιάθεσήμου. 

7) Je ne respecte pas 
les règles de la 
maison. 

J’obéis aux 
ordres de 
mes parents. 

Δεν σέβομαι  τους κανόνες του σπιτιού. 

8) Maman dit que 
je suis 
insupportable. 

Maman dit 
que je suis un 
enfant 
difficile. 

Η μαμά λέει ότι είμαι ανυπόφορος/η. 

9) Tout le monde 
m’énerve. 

Tous 
m’agacent, 
m’irritent. 

Όλοι  με εκνευρίζουν. 

10) Parfois j’ai envie 
de tout casser. 

Quelques fois 
je veux tout 
détruire 
autour de 
moi. 

Κάποιες φορές έχω όρεξη να τα σπάσω όλα. 

11) Je me sens seul/ 
isolé. 

Je n’ai pas 
d’amis, de 
confidents. 
≠J’ai 
beaucoup de 
copains. 

Νιώθωμόνος/ απομονωμένος.  

12) Personne ne me 
comprend. 

Je me sens 
incompris. 

Κανέναςδενμεκαταλαβαίνει. 

13) Je suis mal dans 
ma peau, je suis 
mal à l’aise. 

Je ne me sens 
pas bien. 
≠ Je me sens 
bien. Je suis 
bien dans ma 
peau. 

Δεννιώθωκαλάμε τον εαυτό μου/ δεν νιώθω 
άνετα. 

14) Je fais souvent la 
tête. 

Je boude. Je 
suis souvent 
fâché. 

Κάνω συχνά μούτρα. 

15) Je passe ma vie 
devant mon 

Je suis tout le 
temps devant 

Περνάω την ζωή μου μπροστά στον 
υπολογιστή μου. 



DELF A2 Katranidou 

  
VOCABULAIRE ELABORE PAR M.PAPADAKI 4 

 

ordinateur. l’ordinateur. 
16) Je veux être seul 

dans ma 
chambre. 

 Θέλω να είμαι μόνος μου στο δωμάτιό μου. 

17) Je déteste quand 
ma mère entre 
dans ma chambre 
et cherche mes 
affaires. 

Je n’aime pas 
quand ma 
mère vient 
dans ma 
chambre 
pour fouiller 
dans mes 
placards. 

Απεχθάνομαι όταν η μητέρα μου μπαίνει στο 
δωμάτιό μου και ψάχνει τα πράγματά μου. 

 

Ma famille à moi 
1) Avec mes parents ça se 

passe plutôt bien. 
Je m’entends assez 
bien avec mes 
parents. 
≠J’ai des conflits 
avec mes parents. 

Με τους γονείς μου τα πάμε 
αρκετά καλά. 

2) Ils sont sympas et 
compréhensifs. 

Ils sont cool ! 
≠Ils sont 
autoritaires et 
stricts. 

Είναι συμπαθητικοί και έχουν 
κατανόηση. 
 

3) Ils sont cools. Ils sont sympas et 
compréhensifs. 

Είναι χαλαροί. 

4) Ma mère s’occupe beaucoup 
de moi. 

Ma mère passe du 
temps avec moi. 

Η μητέρα μου ασχολείται πολύ 
μαζί μου. 

5) Je m’entends bien avec mes 
parents. 

 Τα πάω καλά με τους γονείς 
μου. 

6) Ils sont affectueux et 
indulgents. 

Ils sont tendres et 
compréhensifs. 

Είναιστοργικοίκαιεπιεικείς.  
 

7) Ils me permettent de me 
coucher tard. 

Ils m’autorisent à/ 
me laissent, 
dormir tard. 
≠Ils m’interdisent 
de dormir tard. 

Μουεπιτρέπουνναπηγαίνω για 
ύπνοαργά. 

8) Ils m’autorisent à chatter 
sur internet. 

Ils me laissent 
discuter sur 
internet. 

Μουεπιτρέπουν να κάνω 
συζήτηση στο ίντερνετ. 

9) Mon père s’inquiète pour 
moi. 

Mon père n’est 
pas tranquille 
pour moi. 

Οπατέραςμουανησυχείγιαμένα. 

10) Il se fait du souci pour mon 
futur. 

Il est inquiet pour 
mon avenir. 

Ανησυχείγιατομέλλονμου. 

11) Mes parents sont trop Mes parents sont Οι γονείς μου είναι πολύ 
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sévères. trop stricts. αυστηροί. 
12) Ils sont exigeants, ils ne 

sont jamais satisfaits. 
Ils sont durs, ils ne 
sont jamais 
content de moi. 

Είναι απαιτητικοί , δεν είναι 
ποτέ ευχαριστημένοι. 

13) On se dispute/ on se bagarre 
tout le temps. 

On se fâche 
souvent. On ne 
s’entend pas bien. 

Τσακωνόμαστε/ καυγαδίζουμε 
όλη την ώρα. 

14) Ils me punissent souvent. Ils me donnent 
une punition 
souvent. 

Με τιμωρούν συχνά. 
 

15) Ils m’interdisent de sortir. Ils ne me laissent 
pas voir mes amis. 

Μου απαγορεύουν  να βγω. 

16) Je n’ai pas le droit de jouer 
àla console en semaine. 

Je n’ai pas 
l’autorisation de 
jouer aux jeux 
vidéo les jours où 
je vais à l’école. 

Δεν έχω δικαίωμα να παίξω 
στην  κονσόλα κατά την 
διάρκεια της  εβδομάδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation de famille 
1) Mes parents sont 

mariés depuis 15 
ans. 

 Οι γονείς μου είναι παντρεμένοι εδώ και 15 χρόνια. 

2) Ils sont amoureux. Ils 
s’aiment. 

Είναι ερωτευμένοι. 

3) Mes parents se 
sont séparés. Ils 
sont divorcés. 

Ils ne 
sont plus 
ensemble. 

Οιγονείςμουχώρισαν. Έχουν πάρει διαζύγιο. 

4) Ma cousine ne s’est 
pas mariée. Elle est 
célibataire. 

Ma 
cousine 
n’a pas 
de mari, 
elle est 

Η εξαδέλφη μου δεν παντρεύτηκε. Είναι ελεύθερη. 
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seule. 
5) Matanteaeuunbébé. 

On a célébré la 
naissance de son 
enfant. 

 Η θεία μου απέκτησε ένα μωρό. Γιορτάσαμε την 
γέννηση του παιδιού της. 

6) On est invité au 
baptême de mon 
cousin. 

 Είμαστε καλεσμένοι στην βάφτιση του εξαδέλφου 
μου. 

7) Le parrain et la 
marraine du bébé 
sont des amis de 
mes parents. 

 Ονονόςκαιηνονάτουμωρούείναιφίλοιτωνγονιώνμου. 

 

 

 

 
Dossier  
     1 

 
 Compréhension de l’écrit 

 
 

1.Lirepours’orienter : ledocument 
Διαβάζωγιαναπροσανατολιστώ/ το κείμενο 

 
1) Une information spécifique  Μια συγκεκριμένη 

πληροφορία  
2) Des documents courants simples  Απλά καθημερινά κείμενα  
3) Offrir des livres. Donner des livres. Προσφέρω βιβλία. 
4) La librairie Le magasin de 

livres. 
Το βιβλιοπωλείο 

5) La liste de livres  Η λίστα βιβλίων 
6) Explorer  Découvrir. Εξερευνώ 
7) Un guide de voyages  Ένας ταξιδιωτικός οδηγός 
8) Vouloir découvrir de nouveaux 

pays. 
 Θέλω να ανακαλύπτω 

καινούργιες χώρες. 
9) De  nouvelles cultures  Καινούργιοι πολιτισμοί 
10) Des  traditions encore inconnues  Παραδόσεις ακόμα 
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άγνωστες 
11) La cuisine française Cuisiner.  

Le cuisinier. 
Η γαλλική κουζίνα 

12) Un livre essentiel à chaque bon 
cuisinier. 

Un livre important 
pour chaque 
cuisinier. 

Ένα  βιβλίο ουσιαστικό/ 
σημαντικό για κάθε καλό 
μάγειρα. 

13) Souhaiter créer des plats de 
chefs. 

Vouloir faire des 
plats de grands 
cuisiniers 

Εύχομαι να δημιουργήσω 
πιάτα όπως αυτά που 
φτιάχνουν οι σεφ.  

14) Un recueil de poèmes Un livre de 
poèmes. 

Μία συλλογή ποιημάτων  

15) Une grande beauté  Μια μεγάλη ομορφιά 
16) Jouer avec les mots, les sons et 

les images. 
 Παίζω με τις λέξεις, τους 

ήχους, τις εικόνες. 
17) Un roman  Ένα μυθιστόρημα 
18) Décrire une amitié  Περιγράφω μία φιλία 
19) Un guitariste  Ένας κιθαρίστας 
20) Un violoncelliste  Ένας βιολοντσελίστας  
21) Une bande dessinée Une BD Ένα  κινούμενο σχέδιο 
22) Raconter la vie.  Διηγούμαι την ζωή. 
23) Un chat aventurier Une aventure. Ένας γάτος που αγαπάει 

την περιπέτεια  
24) Vivre dans un monde de 

créatures étranges. 
 Ζω σε έναν κόσμο με 

περίεργα πλάσματα. 
25) Une nouvelle enquête  Μία νέα έρευνα 
26) Rechercher  Αναζητώ 
27) Un indien pyromane  Ένας πυρομανής Ινδιάνος 
28) Un livre rempli d’actions  Ένα βιβλίο γεμάτο δράση 

 

1.Lirepours’orienter : Letableau 
Διαβάζωγιαναπροσανατολιστώ/ ο πίνακας 

1) Les histoires policières  Αστυνομικές ιστορίες 
2) Les histoires d’amour  Ιστορίες αγάπης 
3) La poésie  Η ποίηση 
4) Les images  Οι εικόνες 
5) Les belles histoires  Οι όμορφες ιστορίες 
6) Les pays lointains  Οι μακρινές χώρες 
7) Les repas délicieux  Τα νόστιμα γεύματα/ 

φαγητά 
8) L’imaginaire de la science-

fiction. 
 Το φανταστικό (στοιχείο) 

μέσα στην επιστημονική 
φαντασία. 
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2.Lire une correspondαnce courte et simple : ledocument 
Διαβάζωένα κείμενο αλληλογραφίας μικρό και απλό // το κείμενο 

 
1) Proposer un séjour. Proposer des 

vacances 
Προτείνω μία διαμονή.  

2) Un peu différent  Λίγο διαφορετικός 
3) L’agrotourisme Les vacances à la 

ferme 
Ο αγροτουρισμός 

4) Passer quelques jours.  Περνάω μερικές μέρες. 
5) Chez mes grands-parents  Στο σπίτι των παππούδων 

μου 
6) Habiter à la campagne.  Κατοικώ στην εξοχή. 
7) Dans une ferme  Σε μία φάρμα 
8) Une région où il fait très beau.  Μία περιοχή όπου κάνει 

καλό καιρό. 
9) Profiter du soleil. Apprécier le soleil. Επωφελούμαι από τον ήλιο. 
10) Au programme  Στο πρόγραμμα 
11) La randonnée  La marche à pied. Η βόλτα 
12) Le réveil matinal Se lever tôt le 

matin 
Το πρωινό ξύπνημα 

13) Aider à nourrir les animaux. Aider à donner à 
manger aux 
animaux. 

Βοηθάω στο τάισμα των 
ζώων. 

14) Ramasser les œufs. Prendre les œufs 
aux poules. 

Μαζεύω αυγά. 

15) Cueillir les fruits et les légumes 
du jardin potager. 

Ramasser les fruits 
et les légumes du 
jardin. 

Μαζεύω τα φρούτα και τα 
λαχανικά από τον 
λαχανόκηπο. 

16) Se reposer Se relaxer, se 
détendre 

Ξεκουράζομαι 

17) Vivre une expérience Vivre des moments Ζωμιααξέχαστηεμπειρία. 
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inoubliable.  uniques. 
18) Les produits biologiques Les produits bio. Ταβιολογικάπροϊόντα 
19) Boire du lait frais tous les 

matins. 
 Πίνωφρέσκο γάλα κάθε 

πρωί. 
20) Prévenir Avertir. 

L’avertissement  
Προειδοποιώ 

 

 

2.Lire une correspondαnce courte et simple : les questions 
Διαβάζωένα κείμενο αλληλογραφίας μικρό και απλό / οι ερωτήσεις 

 
1) Faire la cuisine. Cuisiner. 

La cuisinière, le 
cuisinier. 

Μαγειρεύω. 

2) S’occuper des animaux. Elever des 
animaux. 

Ασχολούμαι με ζώα. 

3) Avoir une alimentation saine et 
équilibrée. 

Manger des 
produits bons pour 
la santé. 

Έχω μια υγιεινή και 
ισορροπημένη διατροφή. 

4) Goûter aux plats traditionnels. Essayer la cuisine 
locale et les 
spécialités. 

Γεύομαι παραδοσιακά 
πιάτα. 

5) Rencontrer d’autres adolescents. Se faire de 
nouveaux copains. 

Συναντώ άλλους εφήβους. 
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3. Lire des instructions simples 
Διαβάζωαπλέςοδηγίες 

 
Document 1 

Organiser une fête inoubliable  Οργανώνω μία αξέχαστη 
γιορτή 

1) La recette  Η συνταγή 
2) Les ingrédients   Τα υλικά 
3) Le frigo Le réfrigérateur. Το ψυγείο 
4) Le placard de la cuisine  Το ντουλάπι της κουζίνας 
5) Le mode d’emploi du 

four 
 Οι οδηγίες χρήσης του 

φούρνου 
6) Le pâtissier  Ο ζαχαροπλάστης 
7) Le gâteau d’anniversaire  Η τούρτα γενεθλίων 
8) Faire la vaisselle. Laver les assiettes. Πλένω τα πιάτα. 
9) Le retour  Η επιστροφή 
10) Casser   Σπάω 
11) Passer une bonne soirée.  Περνάω μια όμορφη βραδιά. 

 
 
 

Document 2 
 petits sablés entre amis  Κουλουράκια βουτύρου που τα 

μοιραζόμαστε με φίλους. 
1) Mélanger (à la main)  Ανακατεύω (με το χέρι) 
2) Ajouter   Προσθέτω 
3) Un œuf   Ένα αυγό 
4) Le sucre  Η ζάχαρη 
5) Ensuite  Après. Έπειτα 
6) La farine  Το αλεύρι  
7) Obtenir  Avoir. Αποκτώ 
8) Une pâte lisse  Μία λεία ζύμη  
9) Le beurre  Το βούτυρο 
10) Fondre   Λιώνω 
11) Étaler  Απλώνω 
12) Découper  Couper. Κόβω 
13) En petits morceaux   Σε μικρά κομμάτια 
14) Mettre au four Enfourner. Βάζω στο φούρνο 
15) Pendant   Κατά την διάρκεια 
16) Sortir   Βγαίνω / βγάζω 
17) Patienter   Κάνω υπομονή 
18) Déguster  Gouter. Δοκιμάζω / γεύομαι 
19) Tiède et froid   Χλιαρός και κρύος 
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4. Lirepours’informer 
Διαβάζω για να πληροφορηθώ 

Repérerdesinformationsdansuntextecou
rt 

 Εντοπίζω πληροφορίες σε ένα 
μικρό κείμενο 

1) Ateliers de théâtre  Cours de théâtre. Εργαστήρια θεάτρου 
2) Proposer   Προτείνω 
3) La première partie de l’année Les premiers 

mois de l’année. 
Το πρώτο μέρος του χρόνου 

4) Le corps  Το σώμα 
5) La voix  Η φωνή 
6) La concentration  Se concentrer. Η συγκέντρωση 
7) L’improvisation Improviser. Ο αυτοσχεδιασμός 
8) Être consacré à … Etre dédié à… Είναι αφιερωμένος σε… 
9) La réalisation d’un spectacle de 

fin d’année 
Réaliser. Η πραγματοποίηση ενός 

θεάματος για το τέλος της 
χρονιάς 

10) L’une de nos salles  de spectacle  Μία από τις αίθουσες 
θεάματός μας 

11) Le tarif Le prix. Η τιμή 
 

12) Le trimestre 3 mois. Το τρίμηνο 
13) La cotisation annuelle  Η ετήσια εισφορά  

Document 3 
 Conseils d’utilisation 
du four 

 Συμβουλές για την χρήση του 
φούρνου 

1) Préchauffer le four. Faire chauffer le four à 
l’avance. 

Προθερμαίνω τον φούρνο. 

2) Préparer la recette.  Προετοιμάζω την συνταγή. 
3) Tourner les deux 

boutons de gauche. 
 Γυρίζω τα 2 κουμπιά αριστερά. 

4) Indiquer la 
température. 

 Δείχνει την θερμοκρασία. 

5) Mettre sur le mode 
chaleur tournante. 

 Βάζω τον φούρνο σε 
λειτουργία περιστρεφόμενου 
θερμού αέρα. 

6) Utiliser le grand 
plat. 

 Χρησιμοποιώ τη μεγάλη 
πιατέλα. 

7) Le tiroir  Το συρτάρι 
8) Éteindre le four.  Σβήνω τον φούρνο. 
9) Se brûler  Καίγομαι 
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14) L’adhérent Le membre. Το μέλος 
15) Bénéficier d’une réduction de 10% 

sur les spectacles. 
Profiter d’un prix 
moins cher de 
10% sur un 
spectacle. 

Επωφελούμαι μίας μείωσης 
10% στην τιμή των θεαμάτων. 

16) La qualité  Η ποιότητα 
17) La progression du cours Progresser. Η πρόοδος/εξέλιξη του 

μαθήματος 
18) L’inscription S’inscrire. Η εγγραφή 
19) L’ensemble de l’année Toute l’année. Το σύνολο της χρονιάς/ όλη η 

χρονιά 
20) Les renseignements  Les informations. 

Informer. 
Renseigner. 

Οι πληροφορίες 

21) La réservation Réserver. Η  κράτηση θέσης 
22) Les informations supplémentaires Les 

renseignements 
en plus. 

Οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dossier  
     2 

 
A l’école 

 
 

Civilisation/ Dialogue 
1) Un documentaliste Unebibliothècaire de Υπεύθυνος ψηφιακού υλικού 
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CDI. (μιας βιβλιοθήκης) 
2) Aider à (+inf)  Βοηθάω σε κάτι. 
3) Réaliser des projets. Faire des exposés. Υλοποιώ έργα 
4) Le CDI (Centre de 

documentation et 
d’information) 

 Ησχολική βιβλιοθήκη 

5) Concentré Se concentrer. Συγκεντρωμένος 
6) Attentif Attention. Προσεκτικός 
7) Un moment de détente Un instant de repos. Μία στιγμή χαλάρωσης 
8) La cour de récréation La cour de récré. Η αυλή του διαλείμματος 
9) Passer des épreuves du 

Baccalauréat. 
Participer aux 
examens du 
Baccalauréat. 

Περνάω γραπτές δοκιμασίες 
για το baccalauréat. 

10) Entrer dans à l’Université.  Μπαίνω στο πανεπιστήμιο. 
11) Les cours de l’après-midi  Τα απογευματινά μαθήματα 
12) A partir de demain  Από αύριο  
13) Les écoles sont fermées.  Τα σχολεία είναι κλειστά. 
14) La pandémie du 

coronavirus 
La pandémie de la 
COVID. 

Η πανδημία του κορωναϊού 

15) Être en vacances.  Είμαι σε διακοπές.  
16) Continuer de travailler.  Συνεχίζω να δουλεύω. 
17) Faire cours par 

visioconférence sur une 
plateforme. 

Faire cours par 
Internet. 

Κάνω μαθήματα με 
τηλεδιάσκεψη μέσω 
πλατφόρμας εργασίας. 

18) Le travail va être envoyé 
par courriel. 

Les exercices vont être 
envoyés par 
messagerie sur 
internet.  

Η δουλειά θα στέλνεται με 
μαιλ. 

19) Il ne faudra pas rester 
toute la journée devant les 
écrans. 

 Δεν πρέπει να μένουμε όλη 
την ημέρα μπροστά από τις 
οθόνες. 

20) Un nouvel emploi du 
temps 

 Ένα καινούργιο πρόγραμμα 

21) Les horaires des différents 
cours 

 Τα ωράρια των διαφόρων 
μαθημάτων 

22) Se connecter aux heures 
indiquées. 

 Συνδέομαιστιςκαθορισμένες
ώρες.  

23) Noter les présences et les 
absences. 

 Σημειώνωτιςπαρουσίεςκαιτις
απουσίες. 

24) Exceptionnellement  Κατ’ εξαίρεσιν 
25) Le fonctionnement de la 

plateforme 
 Η λειτουργία της 

πλατφόρμας 
26) Sortir en récréation. Aller en récré. Βγαίνω για διάλειμμα. 
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L’école en France 
 
1) En Septembre 

c’est la rentrée 
des classes! 

 Τον Σεπτέμβρη είναι η επιστροφή στα σχολεία. 

2) Cette année, je 
vais au 
collège. Je suis 
en sixième.  

3) L’année 
dernière, 
j’allais encore 
à l’école 
élémentaire/ 
primaire. 

 Την περασμένη χρονιά πήγαινα ακόμα στο δημοτικό. 

4) Mon collège 
est un grand 
bâtiment 
moderne avec 
plusieurs 
salles de 
classe. 

5) Un espace 
multimédia 

 Μία αίθουσα πολυμέσων 

6) Une cour de 
récréation 

Une 
cour 
de 
récré. 

Μία αυλή διαλείμματος 

7) Des 
installations 
sportives 

 Αθλητικές εγκαταστάσεις 

8) Le lycée de ma 
sœur est un 
vieux 
bâtiment à 2 
étages avec 
une petite 
bibliothèque.  

9) Un  gymnase  Έναγυμναστήριο 
10) Une cantine  Μία καντίνα 

 Το γυμνάσιό μου είναι ένα μεγάλο κτήριο μοντέρνο με
              πολλές αίθουσες. 

 Τολύκειο της αδελφής μου είναι ένα παλιό κτήριο δύο
               ορόφων με μία μικρή βιβλιοθήκη. 

 Φέτοςθαπάωστογυμνάσιο. Είμαι στην  έκτη (στην Ελλάδα:
 στην πρώτη γυμνασίου). 
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11) Une salle 
d’informatique 

 Μία αίθουσα πληροφορικής 

12) A la fin du 
collège on 
passe le 
diplôme du 
brevet des 
collèges. 

13) A la fin du 
lycée on passe 
le diplôme du 
baccalauréat 
(bac) et on fait 
des études à 
l’université. 

 

 

 

 Στο τέλος του λυκείου δίνουμε εξετάσεις για το απολυτήριο 
λυκείου και κάνουμε σπουδές στο πανεπιστήμιο. 

 Στο τέλος του γυμνασίου δίνουμε εξετάσεις για το 
              απολυτήριο        γυμνασίου. 
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Les cours 
1) Nous avons 7 heures de 

cours par jour. 
 Έχουμε μάθημα 7 ώρες την 

ημέρα. 
2) Mes matières préférées 

sont les matières 
scientifiques. 

Les cours que j’aime 
sont les cours de 
sciences. 

Τα αγαπημένα μου 
μαθήματα είναι τα 
επιστημονικά μαθήματα. 

3) Les mathématiques Les maths. Τα μαθηματικά 
4) La physique  Η φυσική 
5) La chimie  Η χημεία 
6) La biologie La SVT, la bio. Η βιολογία 
7) L’histoire  Η ιστορία 
8) La géographie (la géo)  Η γεωγραφία 
9) Je ne suis pas doué en 

informatique. 
Je ne suis pas bon en 
informatique. 

Δεν είμαι καλός στην 
πληροφορική. 

10) La plupart des élèves La majorité des 
élèves. Le plus grand 
nombre des élèves. 

Το μεγαλύτερο μέρος/ η 
πλειοψηφία των μαθητών 

11) Aller au collège à pied/ en 
bus. 

 Πηγαίνω στο σχολείο με τα 
πόδια/ με το λεωφορείο.  

12) Parfois  Quelques fois. Κάποιες φορές 
13) Rater le bus.  Χάνω το λεωφορείο. 
14) Arriver au cours en retard. ≠Etre à l’heure à 

l’école. 
Φτάνω στο σχολείο 
καθυστερημένος. 

15) Aller chercher un mot 
d’excuse au secrétariat 
de l’école. 
 

 Πηγαίνω στην γραμματεία 
του σχολείου να πάρω ένα 
δικαιολογητικό εισόδου. 
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Les élèves 
1) Laurence est bonne élève. ≠elle est mauvaise 

élève. 
Η Λοράνς  είναι καλή 
μαθήτρια. 

2) C’est une élève sérieuse.   Είναιμιασοβαρήμαθήτρια. 
3) Il  est studieux (studieuse). Il étudie bien. Είναιεπιμελής/ μελετηρός/ή. 

Lesprofsetlepersonnel 
1) La matière Le cours. Το μάθημα 
2) Sévère Strict. Αυστηρός 
3) La punition Punir. Η τιμωρία 
4) Les contrôles surprises Les tests surprises. Τα απροειδοποίητα τεστ 
5) Injuste ≠Juste. Άδικος 
6) Autoritaire  Αυστηρός 
7) Cool Indulgent. Κουλ 
8) Compréhensif Cool et indulgent. Κάποιος που δείχνει 

κατανόηση. 
9) Indulgent Cool. Επιεικής 
10) Le principal/ le directeur  Ο γυμνασιάρχης/ διευθυντής 
11) La secrétaire  Η γραμματέας 
12) Le surveillant Le pion. Ο επιστάτης 
13) Sympathique (sympa) ≠Antipathique. Συμπαθητικός 
14) L’infirmière  Η νοσοκόμα 
15) Emprunter des livres à la 

bibliothèque. 
Prendre des livres à la 
bibliothèque. 
L’emprunt. 

Δανείζομαι βιβλία από την 
βιβλιοθήκη. 

16) Le bibliothécaire  Le documentaliste. 
La bibliothèque. 

Ο βιβλιοθηκάριος 
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4) Attentif (attentive)  Προσεκτικός/η 
5) Participer en classe.  Συμμετέχω στην τάξη/ στο 

μάθημα. 
6) Elle est présente. ≠ Elle est absente. Αυτή είναι παρούσα. 
7) Elle obtient d’excellents 

résultats. 
Elle a de très bonnes 
notes. 
≠ Elle a de mauvaises 
notes. 

Αυτή παίρνει εξαιρετικούς 
βαθμούς. 

8) Paresseux Il ne travaille pas. Τεμπέλης 
9) Bavarder tout le temps. Il parle tout le temps. 

Le bavard. Le 
bavardage 

Φλυαρώ όλη την ώρα. 

10) C’est un cancre. C’est un mauvais 
élève. 

Είναι σκράπας. 

11) Il copie sur Laurence.  Αντιγράφει απ’τηνΛοράνς. 
12) Il est souvent absent. Il n’est pas là. 

≠ Il est toujours 
présent. 

Είναι συχνά απών. 

13) Redoubler.  Rester dans la même 
classe. 

Μένω στην ίδια τάξη. 

14) Il est renvoyé de l’école.  Απομακρύνθηκε/αποβλήθηκε 
από το σχολείο. 

15) Agressif  Violent. Επιθετικός 
16) Se moquer de. Rire de. Κοροϊδεύω. 
17) Frapper  Battre. Χτυπάω 
18) Déranger les autres. Gêner les autres. Ενοχλώ τους άλλους. 
19) Le harcèlement scolaire  Ο σχολικός εκφοβισμός 
20) Il ne faut pas avoir peur 

d’en parler à ses amis. 
 Δεν πρέπει να φοβόμαστε να 

μιλάμε γι’ αυτό στους φίλους 
μας.  
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Les copains 
1) A l’école on a une bande de 

copains. 
A l’école on a un 
groupe de copains. 

Στο σχολείο έχουμε μια 
παρέα φίλων. 

2) Mon meilleur ami s’appelle 
Alex. 

 Ο καλύτερος φίλος μου 
λέγεται Αλέξανδρος. 

3) On se connaît depuis la 
maternelle. 

 Γνωριζόμαστε από το 
νηπιαγωγείο. 

4) C’est mon ami d’enfance.  Είναι ο παιδικός μου φίλος. 
5) Nous sommes inséparables.  Είμαστε αχώριστοι. 
6) J’ai aussi une petite amie/ 

copine. Elle s’appelle Isabelle. 
 Έχω ένα κορίτσι. Ονομάζεται 

Ιζαμπέλ. 
7) Je suis amoureux d’elle.  Είμαι ερωτευμένος μαζί της. 
8) Je me dispute parfois avec mes 

amis. 
Je me fâche quelques 
fois avec mes copains. 

Τσακώνομαι κάποιες φορές 
με τους φίλους μου. 

Les résultats 
1) J’ai de bons résultats. J’ai de bonnes notes. 

≠ J’ai de mauvais 
résultats. 

Έχω καλά αποτελέσματα. 

2) Mes résultats sont 
mauvais/nuls. 

Mes notes sont 
mauvaises. 
≠ Mes résultats sont 
bons. 

Τα αποτελέσματά μου είναι 
κακά/χάλια. 

3) Je suis fort en maths mais 
je suis faible en français. 

 Είμαι δυνατός στα 
μαθηματικά αλλά είμαι 
αδύναμος στα γαλλικά. 

4) J’ai eu la moyenne. J’ai eu 10 sur 20. Πήρα την βάση. 
5) J’ai eu vingt sur vingt.  Πήρα 20 στα 20. 
6) A l’examen j’ai eu une 

bonne /mauvaise note. 
 Στις εξετάσεις πήρα καλό/ 

κακό βαθμό. 
7) J’ai passé l’examen du 

DELF. 
 Έδωσα εξετάσεις για το 

DELF. 
8) J’ai réussi un examen.  Πέτυχα στις εξετάσεις. 
9) J’ai échoué à un examen.  Απέτυχα στις εξετάσεις. 
10) Demain on a un contrôle / 

un test de maths/ une 
interrogation écrite. 

 Αύριο έχουμε τεστ 
μαθηματικών/ γραπτό 
διαγώνισμα. 

11) J’ai reçu mon bulletin 
scolaire. 

 Πήρα τον έλεγχό μου. 

12) j’ai mieux travaillé 
pendant le deuxième 
trimestre. 

 Δούλεψα καλύτερα κατά την 
διάρκεια του 2ου τριμήνου. 

13) J’ai beaucoup de devoirs à 
la maison. 

J’ai beaucoup 
d’exercices à faire 
pour l’école. 

Είχα πολλά μαθήματα στο 
σπίτι. 
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     2 

 
Compréhension de l’écrit 

 
 

1.Lirepours’orienter :Διαβάζω για να προσανατολιστώ 
 
1) Les émissions télévisées /de 

télévision 
 Οι τηλεοπτικές εκπομπές 

2) Les matières qui intéressent 
les élèves. 

Les cours/les leçons 
qui intéressent les 
élèves. 

Τα μαθήματα/ τα θέματα 
που ενδιαφέρουν τους 
μαθητές. 

3) Diffusé tous les dimanches 
matins. 

Parait chaque 
dimanche matin à la 
télé. 

Που μεταδίδεται κάθε 
Κυριακή πρωί. 

4) L’émission scientifique la 
plus ancienne 

 Η πιο παλιά επιστημονική 
εκπομπή  

5) Une émission de reportages   Μία εκπομπή με ρεπορτάζ 
6) Découvrir de nouveaux 

horizons. 
 Ανακαλύπτω νέους 

ορίζοντες. 
7) À travers les yeux de jeunes 

explorateurs 
 Μέσα από τα μάτια νέων 

εξερευνητών 
8) Le royaume de France  Το βασίλειο της Γαλλίας 
9) Se constituer  Που είναι υπό σύσταση/ που 

συγκροτείται. 
10) Une émission littéraire  Μία εκπομπή λογοτεχνική 
11) Présenté par   Που παρουσιάζεται από  
12) La culture  Ο πολιτισμός 
13) Une série documentaire  Μία σειρά ντοκιμαντέρ 
14) Se battre Se bagarrer. Μάχομαι 
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15) Sauver les espèces animales 
menacées. 

Protéger les animaux 
en voie de disparition.  

Σώζω τα είδη των ζώων που 
απειλούνται. 

16) Préserver la biodiversité. Sauvegarder la 
biodiversité. 

Διατηρώτηνβιοποικιλότητα. 

17) S’intéresser à… Intéressant. Ενδιαφέρομαιγια… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lire une correspondαnce courte et simple : 
Διαβάζωένακείμενοαλληλογραφίας μικρό και απλό  

 
1) Les enseignants Les professeurs. Οι εκπαιδευτικοί 
2) Organiser  Οργανώνω 
3) Une fête de carnival carnaval  Μία γιορτή για το καρναβάλι 
4) Il fait froid.  Κάνει κρύο. 
5) La lecture de poèmes  Η ανάγνωση ποιημάτων 
6) La chanson Chanter. Το τραγούδι 
7) Également Aussi. Εξίσου/ επίσης 
8) Afin de Pour. Ώστε να/ για να 
9) Un buffet  Ένας μπουφές 
10) Volontaire  Bénévole. Εθελοντής 
11) Les boissons sont fournies 

par l’école. 
Les boissons sont 
offertes par l’école. 

Τα ποτά παρέχονται από το 
σχολείο. 

12) Venir déguisé.  Έρχομαι μεταμφιεσμένος. 
13) Merci de noter  Παρακαλώ σημειώστε 
14) Les armes sont interdites. Interdiction. 

≠ Autorisation. 
Τα  όπλα απαγορεύονται. 

15) Faire partie de…  Είναι μέρος του… 
16) Les déguisements Les costumes de Οι  μεταμφιέσεις 
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Carnaval. 
Se déguiser. 

17) À  sa manière A sa façon. Με τον δικό του τρόπο 
18) Communiquer directement.  Επικοινωνώ απευθείας. 
19) Se dérouler. Avoir lieu. Λαμβάνει χώρα. 

 

3. Lire des instructions simples:Διαβάζωαπλέςοδηγίες 
p.66-67 

Document 1 
1) Passer la nuit sur la tablette.   Περνάωτηννύχταμουστοτάμπλετ. 
2) Trouver à manger.  Βρίσκωναφάω. 
3) Oublier  Ξεχνάω 
4) Le jus d’orange  Οχυμόςπορτοκάλι 
5) La convocation Convoquer. Η πρόσκληση εξετάσεων 
6) Laisser  Αφήνω 
7) À côté du téléphone  Δίπλα στο τηλέφωνο 
8) Bonne chance  Καλή τύχη 
9) Tout va bien se passer.  Όλα θα πάνε καλά. 
10) Stresser  Angoisser. Αγχώνω / αγχώνομαι. 
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Document 2 
1) Être inscrit à… L’inscription. Είμαι εγγεγραμμένος  σε… 
2) Durer   Διαρκεί 
3) Apporter   Amener. Φέρνω 
4) Les documents 

suivants 
 Τα ακόλουθα έγγραφα  

5) Une pièce officielle 
d’identité 

 Ένα επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας 

6)  Pièce d’identité Carte d’identité. Ταυτότητα 
7) Fiche  d’inscription 

avec votre numéro de 
candidat 

 Χαρτί εγγραφής με τον αριθμό υποψηφίου 

8) Les téléphones 
portables doivent être 
éteints.  

 Τακινητάτηλέφωναπρέπειναείναικλειστά. 

 

Document 3 
1) Les règles de 

passation des 
examens 

 Οικανόνες/ οκανονισμόςτωνεξετάσεων 

2) Personnel  Les 
employés. 

Προσωπικός 

3) Être autorisé Etre permis. 
≠ Etre 
interdit. 

Επιτρέπεται 

4) Communiquer  
avec les 
autres 
candidats. 

Parler avec 
les autres 
candidats. 

Επικοινωνώ με τους άλλους υποψηφίους. 

5) Interdiction 
absolue  

≠ 
Autorisation, 
permission. 

Απόλυτη απαγόρευση 

6) (se) faire 
passer des 
objets. 

 Δίνουμε πράγματα ο ένας στον άλλον. 

7) Le correcteur Corriger. La 
correction. 

O διορθωτής 

8) Écrire au 
stylo 
uniquement. 

 Γράφωμόνομεστυλό. 

9) Le crayon 
n’est pas 
accepté. 

 Τομολύβιδενγίνεταιδεκτό. 

10) Utiliser  Χρησιμοποιώμόνοταπρόχειραχαρτιάπουέχουνδοθεί. 
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4. Lirepours’informer: Διαβάζω για να πληροφορηθώ 
 
1) Un séjour linguistique  Διαμονή για την εκμάθηση 

γλώσσας 
2) S’améliorer  Devenir meilleur. Βελτιώνομαι 
3) Le stage de langue  Το σεμινάριο για την 

εκμάθηση γλώσσας 
4) Combiner  Συνδυάζω 
5) Dans le sud  Στον νότο 
6) Apprentissage du français Apprendre. Εκμάθηση γαλλικών 
7) Offrir plusieurs possibilités.   Προσφέρωπολλέςδυνατότητες. 
8) Les sorties culturelles Les excursions . Οιπολιτιστικέςέξοδοι 
9) L’excursion Les sorties. Ηεκδρομή 
10) L’activité sportive  Η αθλητική δραστηριότητα 
11) Les cours de langue  Τα μαθήματα γλώσσας 
12) Une école de langues  Ένα σχολείο (ξένων) γλωσσών 
13) Situé dans le centre-ville  Που βρίσκεται στο κέντρο της 

πόλης 
14) À proximité de… A côté de.. Κοντά σε… 
15) Durant  Pendant Κατά την διάρκεια 
16) Suivre un enseignement 

intensif. 
 Παρακολουθώ εντατικά 

μαθήματα/ εντατική 
εκπαίδευση. 

17) Par semaine  Ανά εβδομάδα 
18) L’hébergement  Héberger. Στέγαση/ διαμονή 
19) Être logé  Habiter. Κατοικώ /στεγάζομαι 

exclusivement 
les feuilles de 
brouillon 
fournies.  

11) Le surveillant  Οεπιτηρητής 
12) Il est 

obligatoire.  
 Είναιυποχρεωτικό. 
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20) Les chambres sont doubles ou 
triples. 

Les chambres sont 
pour 2 ou 3 
personnes. 

Τα δωμάτια είναι δίκλινα ή 
τρίκλινα.  

21) Le petit déjeuner et le dîner 
sont compris dans le prix du 
séjour. 

 Το πρωινό και το δείπνο 
περιλαμβάνονται στην τιμή 
της διαμονής. 

22) Fournir la somme nécessaire. Donner le montant 
exigé. 

Δίνω το απαραίτητο ποσό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dossier  
     3 

 
Où habites-tu ?  

 
 

Civilisation/ Dialogue 
1) La capitale  Η πρωτεύουσα 
2) Les beaux monuments  Τα ωραία μνημεία 
3) La ville la plus visitée  Η πόλη με την μεγαλύτερη 

επισκεψιμότητα 
4) La deuxième ville dans 

le monde 
 Η δεύτερη πόλη στον κόσμο 

5) Près d’une rivière A coté d’une rivière. Δίπλα/ κοντά σε ένα ποτάμι 
6) Un pont ancien Un vieuxpont. Μία παλιά γέφυρα 
7) Un lieu pittoresque  Ένα γραφικό μέρος 
8) Dater du Moyen –Âge.  Χρονολογείται από τον 

Μεσαίωνα. 
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9) Le bistrot historique  Ένα ιστορικό  «μπιστρό» 
10) Un lieu aimé par la 

plupart des Français 
 Ένα μέρος που αγαπούν οι 

περισσότεροι Γάλλοι. 
11) Un bureau de poste 

avec des guichets 
 Ένα ταχυδρομείο με γκισέ 

12) La machine 
automatique  

 Ένα αυτόματο μηχάνημα 

13) Le kiosque  Το περίπτερο 
14) On n’a plus le droit de 

sortir de chez nous. 
On n’a pas 
l’autorisation de sortir 
de la maison. 

Δεν έχουμε το δικαίωμα να 
βγούμε από το σπίτι μας. 

15) Je m’ennuie enfermé 
dans mon appartement. 

 Βαριέμαι να είμαι κλεισμένος 
στο διαμέρισμά μου. 

16) Je n’ai rien à faire.  Δεν έχω τίποτα να κάνω. 
17) Beaucoup de choses à 

faire. 
 Πολλά πράγματα να κάνω. 

18) Faire les magasins. Aller dans les 
boutiques. 

Ψωνίζω. 

19) C’est l’enfer. C’est très très difficile. Είναι κόλαση. 
20) Se disputer avec sa 

sœur.  
Se chamailler avec sa 
sœur. 

Τσακώνομαι με την αδελφή 
μου. 

21) Tout le temps  Όλη την ώρα 
22) Ma chambre me semble 

très petite. 
Ma chambre me 
parait petite. 

Το δωμάτιό μου, μου φαίνεται 
πολύ μικρό. 

23) Supporter cette 
situation. 

 Αντέχω/ υπομένω αυτήν την 
κατάσταση. 

24) Un immense jardin Un très grand jardin. Ένας τεράστιος κήπος 
25) Prendre l’air frais. Sortir dehors. Παίρνω καθαρό αέρα. 
26) Faire du jardinage. Jardiner. 

Le jardin. 
Κάνω κηπουρική. 

27) Une heure de route  Μία ώρα δρόμος 
28) Avoir peur de Peureux. Φοβάμαι 
29) Être en retard. ≠Etre à l’heure. Έχω καθυστερήσει/ Είμαι 

αργοπορημένος. 
30) Changer d’avis. Changer d’opinion. Αλλάζω γνώμη. 
31) La seule chose agréable ≠ désagréable. Το μόνο ευχάριστο πράγμα 
32) Il n’y a plus de voitures 

dans les rues. 
 Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα 

στους δρόμους. 
33) La pollution 

atmosphérique 
 Η ατμοσφαιρική μόλυνση 

34) Une salade composée  Μίασαλάταανάμεικτη 
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En ville 
1) J’habite dans une ville / 

à Athènes/  à Paris / au 
centre –ville/ en 
banlieue / en province. 

 Κατοικώσεμίαπόλη/ στην Αθήνα/ 
στο Παρίσι/ στο κέντρο της πόλης 
/ στα προάστια/ στην επαρχία.  

2) dans un quartier 
sympathique/  
calme/ bruyant/ animé / 
commerçant   

 Σε μία συμπαθητική γειτονιά 
,συνοικία / ήρεμη / θορυβώδη / 
που έχει κίνηση/ εμπορική 

3) Ma ville est connue 
pour son architecture 
unique, ses parcs 
magnifiques. 

 Η πόλη μου είναι γνωστή για την 
μοναδική αρχιτεκτονική της, τα 
θαυμάσια πάρκα της. 

4) Le quartier ancien  Η παλιά γειτονιά 
5) Les avantages ≠ les 

inconvénients  
 Τα πλεονεκτήματα ≠ τα 

μειονεκτήματα 
6) Les facilités publiques: 

la banque, la poste 
 Οι δημόσιες υπηρεσίες : η 

τράπεζα, το ταχυδρομείο 
7) Sortir le soir.  Βγαίνωτοβράδυ. 
8) Faire les magasins/ 

faire les courses/ faire 
du shopping. 

 Κάνωψώνια. 

9) ...dans les centres 
commerciaux 

 …σταεμπορικάκέντρα 

10) Visiter des musées et 
des expositions. 

 Επισκέπτομαιμουσείακαιεκθέσεις. 

11) La pollution  Ημόλυνση 
12) Les embouteillages  Τα μποτιλιαρίσματα 
13) Il n’y a pas beaucoup 

d’espaces verts. 
 Δεν υπάρχουν πολλοί χώροι 

πρασίνου. 
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A la campagne 
1) Mes grands-parents 

habitent à la campagne. 
 Ο παππούς και η γιαγιά μου 

κατοικούν στην εξοχή. 
2) J’habite  sur une île / à la 

campagne/ dans un 
village. 

 Κατοικώ σε ένα νησί / στην 
εξοχή/ σε ένα χωριό.  

3) Mon île est touristique.  Το νησί μου είναι τουριστικό. 
4) Mon village est 

pittoresque. 
 Το χωριό μου είναι γραφικό. 

5) Respirer de l’air pur.  Αναπνέω καθαρό αέρα. 
6) C’est plus calme. C’est plus tranquille. Είναι πιο ήρεμα. 
7) Le rythme de vie est plus 

lent 
 Ο ρυθμός ζωής είναι πιο αργός 

8) Tranquille Calme. Ήρεμος/ ήσυχος 
9) Les gens sont moins 

stressés / plus ouverts. 
 Οι  άνθρωποι είναι λιγότερο 

αγχωμένοι/ πιο 
ανοιχτοί/εξωστρεφείς.  

10) On peut jouer dehors.  Μπορούμε να παίζουμε έξω. 
11) Se promener au bord de 

la mer/ en montagne. 
Faire une 
promenade / se 
balader. 

Κάνουμε βόλτα στην 
ακροθαλασσιά/ στο βουνό. 

12) Être souvent seul.  Είμαι συχνά μόνος. 
13) Être  isolé.  Είμαι απομονωμένος. 
14) Il n’y a pas beaucoup 

d’habitants. 
 Δεν υπάρχουν πολλοί 

κάτοικοι. 
15) Il n’y a pas grand-chose 

à faire en hiver. 
 Δεν υπάρχουν πολλά να κάνει 

κανείς το χειμώνα. 
16) Souvent il n’y a pas de 

collèges, ni de lycées 
dans certains petits 
villages. 

 Συχνά δεν υπάρχουν 
γυμνάσια ούτε λύκεια σε 
κάποια μικρά χωριά. 

 

 

 
 

Mon appartement 

1) J’habite dans une maison. 
               dans un 
immeuble. 

 Κατοικώ σε μία μονοκατοικία. 
                 σε μία πολυκατοικία. 
                 σε ένα μικρό 
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               dans un petit 
appartement.  

διαμέρισμα. 

2) Ma maison est située/ se 
trouve à Athènes / au 
centre-ville / en banlieue.  
 

 Τοσπίτιμουείναι / 
βρίσκεταιστηνΑθήνα/ 
στοκέντροτηςπόλης/ 
σεπροάστιο. 

3) Ma sœur habite dans un 
studio / un deux-pièces/ 
un trois-pièces. 
 

 Η αδελφή μου κατοικεί σε μία 
γκαρσονιέρα/ ένα δυάρι/ ένα 
τριάρι 

4) Mes grands-parents 
habitent dans une grande 
maison/ une villa. 

 Ο παππούς και η γιαγιά μου  
κατοικούν σε μία  μεγάλη 
μονοκατοικία / μία βίλα. 

5) Ma maison est assez 
grande.   
                                     
spacieuse.  
                                     
petite. 
                                     
lumineuse. 
                                     
sombre.  

 Τοσπίτιμουείναιαρκετάμεγάλο
. 
ευρύχωρο. 
                                                  
μικρό. 
                                                  
φωτεινό. 
                                                  
σκοτεινό. 

6) On loue un appartement.   Νοικιάζουμε ένα διαμέρισμα.  
7) Le loyer est fixé à 400 € 

(euros) par mois charges 
comprises. 

 Το ενοίκιο είναι κανονισμένο 
στα 400 € τον μήνα με τις 
λοιπές δαπάνες/ 
συμπεριλαμβανομένων των 
υπόλοιπων εξόδων. 

8) C’est un bel appartement 
rénové qui donne sur la 
mer/ avec vue sur la mer. 

C’est un bel 
appartement refait à 
neuf qui a des fenêtres 
sur la mer. 

Είναι ένα ωραίο διαμέρισμα 
ανακαινισμένο που βλέπει στη 
θάλασσα/ με θέα στη 
θάλασσα. 
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Au restaurant 
1) Je lis la carte.  Διαβάζω τον 

κατάλογο. 
2) Je  choisis un menu.  Διαλέγω  ένα μενού. 
3) Je prends une entrée/ 

un plat principal et un 
dessert. 

 Παίρνω ένα ορεκτικό 
ένα κυρίως πιάτο και 
ένα επιδόρπιο. 

4) J’appelle le serveur/ la 
serveuse. 

 Καλώ  το σερβιτόρο/ 
τη σερβιτόρα. 

5) « S’il vous plaît ! on 
pourrait 
commander ? » 

 Σας παρακαλώ ! θα 
μπορούσαμε να 
παραγγείλουμε; 

6) La fin du repas  Το τέλος του γεύματος 
7) Je demande 

l’addition. 
 Ζητάω το λογαριασμό. 

8) « L’addition s’il vous 
plaît.» 

 Το λογαριασμό σας 
παρακαλώ. 

 

 

Dans un magasin 
1) Faire les 

magasins. 
Aller dans les 
boutiques. 

Κάνω ψώνια/ πάω στα 
μαγαζιά. 

2) En ce moment Maintenant. Αυτήν την στιγμή 
3) Les soldes  Οι εκπτώσεις 
4) Les offres 

spéciales 
Les réductions. Οι ειδικές προσφορές 

5) Le rayon 
vêtement 

 Το τμήμα των 
ενδυμάτων/ ρούχων 

6) La cabine 
d’essayage 

 Το δοκιμαστήριο 

7) Un vendeur Une vendeuse. 
Vendre. 

Ένας πωλητής 

8) Je chausse du 38. Ma pointure. Φοράω 38 νούμερο στα 
παπούτσια.  

9) Combien ça 
coûte?  

Combien ça fait? Πόσο κοστίζει ; 

10) L’appareil  Η συσκευή 
11) Une garantie 

valable pour un 
an. 

 Μία εγγύηση που έχει 
ισχύ για έναν χρόνο. 
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A la banque 

1) Retirer de l’argent. 
Déposer de l’argent. 

Prendre de 
l’argent. 
Mettre de l’argent 
sur le compte. 

Κάνωανάληψηχρημάτων.  
Καταθέτωχρήματα. 

2) Payer en liquide. 
            par chèque. 
            par carte 
bancaire/ carte 
bleue. 
 

 Πληρώνωμεμετρητά. 
με επιταγή. 
                    με τραπεζική/ πιστωτική     
                    κάρτα. 

3) On retire 
directement de 
l’argent au 
distributeur 
automatique de 
billets. 

 Κάνουμε ανάληψη χρημάτων απ’ 
ευθείας  από το μηχάνημα 
αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ). 

4) C’est pratique.  Είναι πρακτικό. 
5) On ne fait pas la 

queue au guichet. 
 Δεν κάνουμε ουρά στο γκισέ/ταμείο. 

 

A la poste 
1) L’employé de la 

poste 
 Ο υπάλληλος του ταχυδρομείου 

2) Je voudrais envoyer 
toutes ces lettres. 

 Θα ήθελα να στείλω όλα αυτά τα 
γράμματα. 

3) Il me faut 10 
timbres. 

 Χρειάζομαι 10 γραμματόσημα. 

4) Le colis  Το δέμα 
5) « quel est le tarif ? » Combien ça coute? Ποια είναι η τιμή;/ ποιο είναι το 

κόστος; 
6) Un  paquet en 

recommandé 
 Ένα πακέτο  συστημένο  

7) Ça coûtera un peu 
plus cher.  

 Θακοστίσειλίγοακριβότερα. 

8) Une lettre en express  Έναγράμμαμεαποστολήεξπρές 
9) Le facteur   Οταχυδρόμος 
10) Distribuer les lettres 

aux destinataires. 
 Διανέμω τα γράμματα στους 

παραλήπτες. 
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Dossier  
     3 

 
 Compréhension de l’écrit 

 
 

1.Lirepours’orienter : Διαβάζω για να προσανατολιστώ 
 

1) Proposer des sorties. La proposition. Προτείνω εξόδους/ βόλτες. 
2) L’ annonce Annoncer. Η ανακοίνωση 
3) Les renseignements Les informations. Οι πληροφορίες 
4) Le programme  Το πρόγραμμα 
5) Le spectacle  Το θέαμα 
6) Venez nombreux.  Να έρθετε πολλοί. 
7) L’entrée gratuite  Η δωρεάν είσοδος 
8) L’exposition L’expo. Η έκθεση 
9) Places limitées ≠ Places illimitées. Περιορισμένες θέσεις 
10) Réservation 

obligatoire 
Réserver. Υποχρεωτική κράτηση 

11) La scène mythique  Η μυθική σκηνή 
12) À partir de… De……à Από… (χρονική αφετηρία) 
13) Dévorer   Καταβροχθίζω  

14) Être passionné de… La passion. Είμαι παθιασμένος με… 
15) S’intéresser à … Intéressant. Ενδιαφέρομαι  για… 
16) Les artistes étrangers ≠ Les artistes 

nationaux. 
Οι ξένοι καλλιτέχνες 
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2. Lireunecorrespondαncecourteetsimple : Διαβάζωένα κείμενο 
αλληλογραφίας μικρό και απλό  
 

1) Un appartement  Un appart. Ένα διαμέρισμα 
2) Grâce à… ≠ à cause de… Χάρη σε … 
3) Une agence immobilière  Ένα μεσιτικό γραφείο 
4) Les petites annonces   Οι μικρές αγγελίες 
5) Dans le journal  Στην εφημερίδα 
6) Ne rien donner.  Δεν δίνω τίποτα. 
7) Déménager Changer de maison 

et de ville. 
Μετακομίζω  

8) Le  mois prochain Le mois suivant. Τον επόμενο μήνα 
9) Être au chômage. Le chômeur. Είμαι σε ανεργία. 
10) Être ravi de… Etre content de… Είμαι ενθουσιασμένος/ 

χαρούμενος με… 
11) Découvrir  Explorer. Ανακαλύπτω  
12) Même si  Ακόμα και αν 
13) Être triste de…  Είμαι στεναχωρημένος με… 
14) Spacieux  Grand. Ευρύχωρος 
15) Lumineux Lumière. Φωτεινός  
16) La chambre à coucher  Το υπνοδωμάτιο 
17) Une cuisine équipée ≠ Une cuisine vide. Μία εξοπλισμένη κουζίνα 
18) La vue Voir. Η θέα 
19) Le fleuve La rivière. Ο ποταμός 
20) Poster  La poste. Ταχυδρομώ 
21) Donner son avis. Donner son 

opinion. 
Δίνω την γνώμη μου. 

22) Actuellement  Maintenant. 
De nos jours. 

Τώρα / αυτήν την περίοδο 
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3. Lire des instructions simples : Διαβάζωαπλέςοδηγίες 
 

Document 1 
1) Encourager Le courage. 

≠ Décourager. 
Ενθαρρύνω 

2) Faire participer  les enfants.  Κάνω τα παιδιά να 
συμμετάσχουν.  

3) Lacoursedetrottinettes  Ο αγώνας με πατίνι 
4) Danslecadredel’action  Στο πλαίσιο δράσης 
5) Unpourtous  Ένας για όλους 
6) Touscontre le cancer  Όλοι ενάντια στον καρκίνο 
7) Être représenté  Αντιπροσωπεύομαι 
8) Auprès de  Δίπλα/ πλάι σε 
9) Les organisateurs Organiser. Οι οργανωτές 
10) La participation Participer. Η συμμετοχή 
11) Une autorisation parentale 

est nécessaire. 
Une permission. 
Autoriser. 

Μία γονική άδεια είναι 
απαραίτητη. 

Document 2 
1) Le participant Participer. Ο συμμετέχων  
2) Amener   Οδηγώ / φέρνω/ συμβάλλω  
3) Fournir Donner. Παρέχω  
4) Le matériel  Το υλικό 
5) Le prêt Prêter. Το δάνειο 
6) Entre  Ανάμεσα 
7) Êtreinterdit ≠ Etre autorisé/ 

permis. 
Απαγορεύεται 

8) Électrique/ Àmoteur  Ηλεκτρικός/ μεμοτέρ 
9) Le port de casque  Χρήση προστατευτικού κράνους 
10) Les protections Protéger. Οι προστασίες/τα 

προστατευτικά 
11) Les coudières Le coude. Τα προστατευτικά αγκώνων 
12) Les genouillères Le genou. Οι επιγονατίδες 
13) Êtrerecommandé La 

recommandation. 
Συνιστάται  

14) Un certificat médical de bon 
état de santé 

 Ένα ιατρικό πιστοποιητικό 
καλής  υγείας   

15) Être exigé  Απαιτείται 
16) Être présent ≠ Etre absent. Είμαι παρόν 
17) Immortaliser   Απαθανατίζω 
18) L’événement   Το γεγονός 



DELF A2 Katranidou 

  
VOCABULAIRE ELABORE PAR M.PAPADAKI 35 

 

19) Servir d’autorisation pour le 
droit à l’image. 

 Χρησιμεύει ως άδεια για το 
δικαίωμα εικόνας. 

 

 

 

 

 

 
Document 3 

 

1) Les consignes de sécurité  Οι οδηγίες ασφάλειας 
2) Circuler Se déplacer. Κυκλοφορώ 
3) Prudemment Prudent. 

Prudence. 
Προσεκτικά 

4) S’assurer  Βεβαιώνομαι 
5) Rouler trop vite.  Τσουλάω/τρέχω  πολύ γρήγορα. 

6) Arrêter en toute sécurité.  Σταματάω με κάθε ασφάλεια. 
7) Tenir compte de…  Λαμβάνω υπ’όψιν… 
8) Il n’est pas permis de… Il n’est pas 

autorisé de… 
Δεν επιτρέπεται να… 

9) Les lieux publics  Οι δημόσιοι χώροι 
10) Faire attention à…  Προσέχω να… 
11) La personne  Τoπρόσωπο/ άτομο 
12) Il existe un risqué.  Υπάρχει ένας κίνδυνος. 
13) La chute  Η πτώση 
14) La blessure Blesser. Το χτύπημα/ η πληγή 
15) La manière Le moyen. Ο τρόπος 
16) Le plus sûr possible  Ο πιο σίγουρος  
17) Garantir  La garantie. Εγγυώμαι  

4. Lirepours’informer : Διαβάζω για να πληροφορηθώ 
 

1) Dormir dans un hôtel de 
glace. 

 Κοιμάμαι σε ένα ξενοδοχείο 
από πάγο. 

2) Tenter  Essayer. Επιχειρώ/ προσπαθώ 
3) L’expérience  Η εμπειρία 
4) Étrange Bizarre. Παράξενος 
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Dossier  
     4 

 
Le tour du monde 

 

Civilisation/ Dialogue 
1) Les touristes  Le tourisme. Oι τουρίστες 
2) Visiter  La visite. 

Le visiteur. 
Επισκέπτομαι 

3) Une course de Char à 
voile 

 Ένας αγώνας ιστιοπλοΐας 

4) Sur la plage  Στην παραλία 
5) Les sports d’hiver  Τα χειμερινά σπορ 
6) Les neiges éternelles  Τα αιώνια χιόνια/ τα 

χιόνια που δεν λιώνουν 
ποτέ 

5) Être construit Construire. 
La construction. 

Είμαι κατασκευασμένος 

6) Fondre   Λιώνω 
7) Tout proche A côté. Πολύ κοντά 
8) L’eau glacée L’eau très froide. Το παγωμένο νερό 
9) Servir pour bâtir les murs.   Χρησιμεύειγιαναχτίσουμετοίχο

υς. 
10) Un étonnant 

établissement 
 Έναεντυπωσιακόκτήριο 

11) Le morceau  Une partie. Τοκομμάτι 
12) Sont  découpés  Κόβονται  
13) Sont  empilés  Στοιβάζονται 
14) Protéger du vent.  Προστατεύω από τον αέρα. 
15) Les moufles Les gants. Τα γάντια 
16) Tout est prévu.  Όλα έχουν προβλεφθεί. 
17) Assurer le confort des 

clients. 
 Εξασφαλίζω την άνεση των 

πελατών. 
18) Plusieurs couches de 

peaux de renne 
 Πολλές στρώσεις από δέρμα 

τάρανδου  
19) Un duvet  Ένα σκέπασμα (με πούπουλα) 
20) Inférieur ≠ supérieur   Κατώτερος ≠ ανώτερος 
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7) La montagne la plus 
haute 

 Το πιο ψηλό βουνό 

8) La trottinette électrique  Το ηλεκτρικό πατίνι 
9) Utiliser  Se servir de. 

Utilisation. 
Χρησιμοποιώ 

10) Se déplacer  Μετακινούμαι 
11) Un moyen de transport 

écologique 
 Ένα οικολογικό μέσο 

μεταφοράς  
12) À la mode  (Είναι ) της μόδας 
13) De nombreux Beaucoup de… Πολλά/ πολυάριθμα  
14) La gare   Ο σταθμός 
15) Pour le sud de la France  Για τον νότο της Γαλλίας 
16) Vous faites quoi cet été ? Qu’est-ce que vous 

faites cet été ? 
Τι κάνετε αυτό το 
καλοκαίρι; 

17) Un long voyage  Ένα μεγάλο ταξίδι 
18) Prendre l’avion. Voyager en avion. Παίρνω το αεροπλάνο. 
19) Inscrire   Εγγράφω (κάποιον) 
20) Une colonie de vacances  Μία κατασκήνωση  
21) Pratiquer l’équitation. Faire de l’équitation. Εξασκούμαι στην ιππασία. 
22) S’amuser Se divertir. Διασκεδάζω 
23) Les spécialités locales  Οι τοπικές σπεσιαλιτέ 
24) La région  Η περιοχή 
25) Avoir de la chance. Etre chanceux. Έχω τύχη. 
26) Se baigner Nager. Κάνω μπάνιο 
27) La maison est à côté de la 

mer. 
 Το σπίτι είναι δίπλα στην 

θάλασσα. 
28) Passer ses journées à la 

plage. 
 Περνάω τις μέρες μου 

στην παραλία. 
29) Jouer aux raquettes.  Παίζω ρακέτες. 
30) Ce sera mieux que l’année 

dernière. 
 Θα είναι καλύτερα από 

την επόμενη χρονιά. 
31) Partir en vacances.  Φεύγω σε διακοπές. 
32) Avoir horreur de ça. Détester ça. Το σιχαίνομαι/ το μισώ. 
33) C’est ennuyeux.   Είναιβαρετός. 
34) L’hôtel est horrible. L’hôtel est nul/ l’hôtel 

n’est pas bien. 
Τοξενοδοχείοείναιαπαίσιο. 

35) Je préfère mille fois. Je préfère beaucoup. Προτιμώχίλιεςφορές. 
36) Profiter de la mer.  Χαίρομαιτηνθάλασσα.  
 

Les vacances 
1) Les grandes vacances 

sont les vacances d’été 
ou les vacances 
scolaires. 

 Οιπολυήμερες/μεγάλεςδιακοπές, 
είναι οι καλοκαιρινές διακοπές ή 
οι σχολικές διακοπές 
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2) Les vacances de Noël  Οι διακοπές των Χριστουγέννων  
3) Les vacances de 

Pâques 
 Οι διακοπές του Πάσχα 

4) Les vacances d’hiver  Οι χειμερινές διακοπές 
5) Un jour férié  Μία μέρα αργίας 
6) On part parfois en 

long weekend. 
 Κάποιες φορές φεύγουμε για 

ένα τριήμερο (Σαβ/κο στο οποίο 
προστίθεται μία αργία). 

7) Je passe de bonnes 
vacances, des 
vacances de rêve. 

 Περνάω ωραίες διακοπές, 
ονειρικές διακοπές. 

8) J’ai passé de très 
mauvaises vacances 

 Πέρασα πολύ κακές διακοπές 

9) L’année dernière  L’année passée. Πέρυσι 
10) J’ai perdu ma valise.  Έχασα την βαλίτσα μου. 
11) J’ai perdu mes papiers. J’ai perdu mon 

passeport ou ma 
carte d’identité. 

Έχασα τα έγγραφά μου. 

12) Il n’y avait pas de 
réservation à mon 
nom. 

 Δεν υπήρχε κράτηση στο όνομά 
μου. 

13) Il pleuvait tout le 
temps. 

 Έβρεχε όλη την ώρα. 

14) Je vais à  la plage, au 
bord de la mer. 

 Πηγαίνω στην παραλία, δίπλα 
στην θάλασσα. 

15) Je joue aux raquettes 
et au beach volley. 

 Παίζω ρακέτες και beachvolley. 

16) Je bronze sur les 
plages de sable doré. 

 Μαυρίζω στις παραλίες με 
χρυσή άμμο. 

17) Je fais de la planche à 
voile et du ski 
nautique. 

 Κάνω ιστιοσανίδα και θαλάσσιο 
σκι.  

18) J’admire le coucher de 
soleil. 

 Θαυμάζω το ηλιοβασίλεμα. 

19) Je pars aussi à la 
montagne. 

Je vais aussi en 
vacances à la 
montagne. 

Φεύγω επίσης για το βουνό. 

20) Je fais de la 
randonnée. 

Je pratique la marche 
à pied. 

Κάνω πεζοπορία. 

21) Je pars faire du ski 
dans une station de 
sports d’hiver. 

 Πάω να κάνω σκι σε ένα 
χιονοδρομικό κέντρο. 

22) Je fais de la luge, du 
snowboard et du 
patinage, 

 Κάνωέλκηθρο, σνόουμπορντ και 
πατινάζ.  
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Les voyages 
1) Je pars en vacances. Je vais en vacances. Φεύγω διακοπές. 
2) Je voyage en France, en 

Italie, aux Etats-Unis. 
 Ταξιδεύω στην Γαλλία, στην 

Ιταλία, στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. 

3) Je visite Paris.  Επισκέπτομαι το Παρίσι. 
4) Je découvre un autre 

pays. 
 Ανακαλύπτω μια άλλη χώρα. 

5) Je passe une semaine sur 
une île. 

 Περνάω μία βδομάδα σε ένα 
νησί. 

6) Je vais dans une maison 
de campagne. 

 Πηγαίνω σε ένα εξοχικό. 

7) Je pars en colonie de 
vacances. 

 Φεύγω σε μία κατασκήνωση. 

8) Je fais du camping.  Κάνω κάμπινγκ. 
9) Je loge dans un hôtel ou 

dans une chambre chez 
l’habitant. 

Je séjourne dans un 
hôtel ou dans un bed 
and breakfast. 

Μένω σε ένα ξενοδοχείο ή σε 
ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο. 

10) J’admire les paysages.  Θαυμάζω τα τοπία. 
11) Je visite des musées, des 

châteaux  et des sites 
historiques. 

 Επισκέπτομαιμουσεία, 
κάστρακαιιστορικάαξιοθέατα. 

12) Je mange au restaurant 
ou dans une taverne. 

 Τρώωστοεστιατόριοήσε μια 
ταβέρνα. 

13) Je goûte aux spécialités 
locales. 

 Δοκιμάζω τις τοπικές 
σπεσιαλιτέ. 

14) Je pique-nique sur la 
plage. 

 Κάνω πικ-νικ στην παραλία. 

15) Quand je suis en 
vacances, je me couche 
plus tard. 

 Ότανείμαισεδιακοπές , πάω 
για ύπνοπιοαργά. 

16) Le matin je fais la 
grasse matinée. 

Le matin je dors 
jusqu’à tard. 

Τοπρωίκοιμάμαιμέχριαργά. 

17) Quelquefois à midi, je 
fais la sieste. 

Parfois à midi, je dors. Κάποιες φορές το μεσημέρι 
παίρνω τον μεσημεριανό μου 
ύπνο. 
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L’agence de voyages 
1) Comment je peux 

organiser un 
voyage ? 

 Πώς μπορώ να 
οργανώσω ένα ταξίδι; 

2) Je cherche sur 
Internet une 
agence de 
voyages qui va 
organiser mon 
séjour. 

 Ψάχνω στο ίντερνετ 
ένα ταξιδιωτικό 
γραφείο που θα 
οργανώσει την 
διαμονή μου. 

3) Je voudrais 
réserver un billet 
d’avion et une 
chambre d’hôtel 
double ou triple. 

 Θα ήθελα να κλείσω 
ένα αεροπορικό 
εισιτήριο και ένα 
δωμάτιο ξενοδοχείου 
δίκλινο ή τρίκλινο. 

4) Une agence 
propose aussi des 
offres spéciales 
ou des circuits 
touristiques. 

 Ένα γραφείο 
προτείνει επίσης 
ειδικές προσφορές ή 
τουριστικές διαδρομές. 

5) On va dans 
plusieurs endroits 
différents. 

 Πάμε σε πολλά 
διαφορετικά μέρη. 

6) Je pars en  Φεύγω για διακοπές 
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vacances en 
famille, avec mes 
amis ou en 
groupe. 

με την οικογένεια, με 
τους  φίλους μου  ή με 
γκρουπ. 

7) Un  séjour 
linguistique 

 Μία εκπαιδευτική 
διαμονή με στόχο την 
εκμάθηση της 
γλώσσας. 

 

 

 

 

 

Les moyens de transport 
1)  En ville, je me 

déplace en bus, 
enmétro,en tram, en 
taxi, à moto ou en 

 

voiture. 

Στην πόλη 
μετακινούμαι με 
λεωφορείο, με μετρό, 
με τραμ, με ταξί, με 
μοτοσικλέτα ή με 
αυτοκίνητο. 

2) Pour conduire une 
voiture, il faut avoir 
un permis de 
conduire. 

 Για να οδηγήσει 
κάποιος αυτοκίνητο 
πρέπει να έχει άδεια 
οδήγησης. 
 

3) À Paris, les jeunes se 
déplacent en rollers, 
en skateboard, ou 

 

à 
pied. 
 

Στο Παρίσι, οι νέοι 
μετακινούνται με 
πατίνια , με 
σκέιτμπορντ ή με τα 
πόδια. 

4) Ils louent des vélos 
avec le système 
Velib’. 

 Νοικιάζουν ποδήλατα 
με το σύστημα  Velib’. 

5) À la campagne, on 
peut se balader à 

Se promener à cheval. Στην εξοχή , 
μπορούμε να κάνουμε 
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cheval. βόλτες με το άλογο. 
6) Pour voyager dans un 

autre pays, j’utilise 
l’avion. 

 Για να ταξιδέψω σε 
μια άλλη χώρα 
χρησιμοποιώ το 
αεροπλάνο. 

7) Je peux aller dans 
certains pays en train 
ou en bateau. 

 Μπορώ να πάω σε 
κάποιες χώρες με 
τρένο ή με πλοίο. 

 

L’avion 
1) Pour prendre 

l’avion, je vais  
àl’aéroport. 

 Για να πάρω το 
αεροπλάνο, πηγαίνω 
στο αεροδρόμιο. 

2) Les passagers 
partent à 
destination de 
Paris, de Rome, 
des États-Unis. 

 Οι επιβάτες φεύγουν 
με προορισμό το 
Παρίσι, την Ρώμη, τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. 

3) Ils enregistrent 
leurs bagages 

 Περνάνε τις 
αποσκευές τους από 
έλεγχο. 

4) Puis,  ils vont en 
salle 
d’embarquement. 

 Έπειτα, πηγαίνουν 
στην αίθουσα 
επιβίβασης. 

5) L’avion décolle et 
atterrit sur la 
piste 
d’atterrissage. 

 Το αεροπλάνο 
απογειώνεται και 
προσγειώνεται στον 
διάδρομο 
προσγείωσης. 

6) Dans l’avion, les 
hôtesses de l’air 
aident les 
passagers. 

 Μέσα στο αεροπλάνο, 
οι αεροσυνοδοί 
βοηθούν τους 
επιβάτες. 

7) On est assis côté 
couloir ou côté 
fenêtre en 1ère ou 
2 ème classe.  

On est assis coté couloir 
ou coté fenêtre en classe 
affaires ou économique. 

Είμαστε καθισμένοι 
από την πλευρά του 
διαδρόμου ή από την 
πλευρά του 
παραθύρου στην 
πρώτη ή στην δεύτερη 
θέση. 

8) Parfois, l’avion a 
du retard à cause 
d’une grève ou du 
mauvais temps. 

 Κάποιες φορές, το 
αεροπλάνο έχει 
καθυστέρηση εξαιτίας 
μιας απεργίας ή του 
κακού καιρού. 
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Le train 
1) Pour prendre le 

train, nous allons 
à la gare. 

 Για να πάρουμε το 
τρένο, πηγαίνουμε 
στον σταθμό. 

2) Les passagers 
attendent le train 
sur le quai de la 
gare. 

 Οι επιβάτες 
περιμένουν το τρένο 
στην αποβάθρα του 
σταθμού. 

3) En France il y a 
des TGV (trains 
àgrande vitesse) 
qui vont très vite. 

 Στην Γαλλία 
υπάρχουνTGV (τρένα 
μεγάλης ταχύτητας) 
που πηγαίνουν πολύ 
γρήγορα. 

4) Avant d’entrer 
dans le train, il 
faut composter 
son billet/ ticket. 

 Πριν να μπει κάποιος 
στο τρένο, πρέπει να 
επικυρώσει το 
εισιτήριό του. 

 

Le bateau 
1) Pour prendre le 

bateau, nous 
allons au port. 

 Για να πάρουμε το 
πλοίο, πηγαίνουμε 
στο λιμάνι. 

2) Si on veut prendre 
aussi notre 
voiture, il faut 

 Επίσης, αν θέλουμε να 
πάρουμε το 
αυτοκίνητό μας, 
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prendre un ferry. πρέπει να πάρουμε 
ένα φέρυμποτ. 

3) L’été, en Grèce, on 
peut faire de la 
voile sur un 
voilier. 

 Το καλοκαίρι στην 
Ελλάδα, μπορούμε να 
κάνουμε ιστιοπλοΐα 
με ένα ιστιοφόρο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dossier  
     4 

 
Compréhension de l’écrit 

 
 

1.Lirepours’orienter : Διαβάζωγιαναπροσανατολιστώ. 
 

1) Faire la cuisine. Cuisiner. Μαγειρεύω. 
2) Un  tablier parisien  Μία παριζιάνικη 

ποδιά 
3) Délicieux Très bon. Νόστιμος  
4) Les plats français  Τα γαλλικά φαγητά 
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5) Se salir  Λερώνομαι  
6) Un album de reprises de 

chansons 
 Ένα άλμπουμ με 

επανεκτελέσεις  
γαλλικών τραγουδιών 

7) Exprimer la joie de vivre.  Εκφράζω την χαρά 
της ζωής. 

8) Décorer la chambre.  Διακοσμώ το δωμάτιο. 
9) Un porte-photos  Έναάλμπουμ 

φωτογραφιών 
10) Le souvenir de votre 

séjour  
 Η ανάμνηση/ το 

σουβενίρ  της 
διαμονής σας 

11) Tout autre  Kάθε άλλη 
12) Les gourmands  Οι λαίμαργοι 
13) Être ravi de… Etre content de… Είμαι ευτυχής 

/ενθουσιασμένος… 
14) Le bonbon   Η καραμέλα 
15) Sucré  Γλυκός 
16) Coloré  Χρωματιστός  
17) Embellir Belle, beau. Ομορφαίνω 
18) Le parfumeur Le parfum. Ο αρωματοπώλης 
19) Féminin  Θηλυκός 
20) Unique  Μοναδικός 
21) Un amateur Une amatrice. 

≠ un professionnel. 
Ένας ερασιτέχνης 

22) Le vélo urbain  Το ποδήλατο που 
χρησιμοποιείται για 
την πόλη 

23) Découvrir les 
nouveautés. 

 Ανακαλύπτω τις 
καινοτομίες. 

24) Préparer des recettes.   Προετοιμάζωσυνταγέ
ς. 

25) Pratiquer le cyclisme.  Κάνωποδηλασία. 
26) Un couturier Le couture. La 

grande couture. 
Έναςράφτης 

27) Prendre soin de…  Φροντίζω … 
28) Utiliser des produits de 

beauté. 
 Χρησιμοποιώ 

προϊόντα ομορφιάς. 
29) Être  passionné de… La passion. Είμαι παθιασμένος 

με… 
 

 

2. Lireunecorrespondαncecourteetsimple : 
Διαβάζωένακείμενοαλληλογραφίαςμικρόκαιαπλό 
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1) Malheureusement ≠ Heureusement. Δυστυχώς 
2) Les pires vacances de ma 

vie 
≠ Les meilleures 
vacances de ma vie. 

Οι χειρότερες 
διακοπές της ζωής μου 

3) La brochure  Το διαφημιστικό 
φυλλάδιο 

4) Superbe Fantastique. Υπέροχος / έξοχος 
5) En réalité  Στην πραγματικότητα 
6) Fermé ≠ Ouvert. 

La fermeture. 
Κλειστός 

7) Dès le 2ème jour  Από την 2η μέρα 
8) Tout le temps  Όλη την ώρα 
9) Il  y a du vent.  Έχει αέρα. 
10) La carte de crédit  Η πιστωτική κάρτα 
11) Fonctionner  Λειτουργώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lire des instructions simples : Διαβάζωαπλέςοδηγίες 
 

Document 1 
1) Attendre son arrivée avec 

impatience. 
 Περιμένω την άφιξή 

του με ανυπομονησία. 
2) Il fait froid. J’ai froid. 

≠ Il fait chaud. 
Κάνει κρύο. 

3) Le pull  Το πουλόβερ 
4) La chaussette en laine  Η μάλλινη κάλτσα 
5) Les bottes fourrées  Οι γούνινες μπότες 
6) La direction  Η κατεύθυνση 
7) L’arrêt  Η στάση 
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Document 2 
 

1) Citoyen d’un pays de 
l’Union Européenne 

 Πολίτης μία χώρας 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  

2) Faire demande de visa.  Κάνω αίτηση για βίζα. 
3) Valable pour une durée 

maximale de 6 mois 
 Έγκυρος για μία 

διάρκεια το πολύ 6 
μηνών 

4) Une autorisation Autoriser. 
Une permission. 

Μία άδεια 

5) La demande se fait en ligne.  Η αίτηση γίνεται 
online. 

6) Remplir le formulaire.  Συμπληρώνω 
τoέντυπο/ τη φόρμα. 

7) Recevoir la réponse.  Λαμβάνω την 
απάντηση. 

 

 

 

 

 

 
Document 3 

 
1) Informer la 

compagnie 
aérienne. 

 Πληροφορώ την 
αεροπορική εταιρεία. 

2) Immédiatement Aussitôt. Αμέσως 
3) Accélérer la 

recherche. 
 Επιταχύνω την 

αναζήτηση. 
4) Fournir ses 

coordonnées. 
Donner ses 
renseignem
ents 
personnels. 

Δίνω τα στοιχεία μου. 

5) Une description 
détaillée 

 Μία λεπτομερής 
περιγραφή 

6) Indiquer  Δείχνω 
7) Le formulaire de 

perte 
 Η φόρμα / το έντυπο 

απώλειας 
8) Garder   Κρατάω 
9) Les documents 

importants 
Les papiers 
d’identité. 

Τα σημαντικά 
έγγραφα 

10) Porter plainte.  Κάνω καταγγελία. 

4. Lirepours’informer : Διαβάζω για να πληροφορηθώ 
 

1)   La légende Le mythe. Ο μύθος 
2)  Au bout du monde  Στην άκρη του κόσμου 
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3) Traverser  Διασχίζω 
4) L’océan Pacifique  Ο Ειρηνικός ωκεανός 
5) Délivrer   Λυτρώνω/ 

απελευθερώνω 
6) Le peuple  O λαός 
7) Un sortilège  Μίακατάρα 
8) Une petite île   Ένα μικρό νησί 
9) L’Océanie  Η Ωκεανία  
10) Une adolescente curieuse  Μία περίεργη έφηβη 
11) Rêver de partir.  Ονειρεύομαι να φύγω. 
12) Vers de nouveaux 

horizons 
 Προς νέους ορίζοντες 

13) Interdire de…  Απαγορεύω να… 
14) La raison  Ο λόγος/ η αιτία 
15) Refuser d’expliquer.  Αρνούμαι να 

εξηγήσω. 
16) Avoir l’impression que…  Έχω την εντύπωση 

ότι… 
17) Sauver   Σώζω 
18) Embarquer  Entrer dans un 

bateau ou un 
avion. 

Επιβιβάζομαι 

19) À bord d’un voilier  Πάνω σε ένα 
ιστιοφόρο 

20) À la recherche… Chercher. Αναζητώντας… 
21) Un demi-dieu  Ένας ημίθεος 
22) Régner   Βασιλεύω 
23) Sembler  Paraitre. Μοιάζω  
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À table 

 
 

Civilisation/ Dialogue 
1) Le croissant au beurre  Tο κρουασάν βουτύρου 
2) De presque tous les 

Français 
 Όλων περίπου των Γάλλων 

3) Le petit déjeuner 
préféré 

 Το αγαπημένο πρωινό 

4) Les tartines beurrées 
avec de la confiture 

 Oι βουτυρωμένες φέτες 
ψωμιού με μαρμελάδα 

5) Les bougies  Τα κεριά 
6) Le gâteau traditionnel 

pour un mariage 
 Το παραδοσιακό γλυκό για 

έναν γάμο 
7) Des choux à la crème 

collés du caramel  
 Σου με κρέμα κολλημένα με 

καραμέλα 
8) Le boulanger La 

boulangerie. 
Ο φούρναρης 

9) Sortir du four  Βγάζω από τον φούρνο 
10) Des baguettes toutes 

fraîches  
 Ολόφρεσκες μπαγκέτες 

11) Dès que Aussitôt 
que. 

Μόλις 

12) Il fait beau.  Κάνει καλό καιρό. 
13) Déjeuner en terrasse.  Γευματίζω στην βεράντα. 
14) Lire son journal.  Διαβάζω την εφημερίδα μου. 
15) Discuter entre amis. Parler avec Συζητώ με φίλους. 
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des amis. 
16) Un plateau de fromages   Ένας δίσκος με τυριά 
17) ..qui ne manque jamais   …πουδενλείπειποτέ. 
18) Un repas de famille  Έναοικογενειακόγεύμα 
19) La région  Ηπεριοχή 
20) Les spécialités locales  Οιτοπικέςσπεσιαλιτέ 
21) Au total  Στο σύνολο 
22) La variété La diversité. Η ποικιλία 
23) Je voudrais réserver 

deux tables. 
 Θα ήθελα να κάνω κράτηση 

για 2 τραπέζια. 
24) Dans le jardin  (Μέσα) στον κήπο 
25) C’est plus agréable.  Είναι πιο ευχάριστο. 
26) Un menu unique  Ένα μοναδικό μενού 
27) Plus facile pour nous  Πιο εύκολο για μας 
28) Plus rapide Plus vite. Πιο γρήγορο 
29) Seulement  Μόνο 
30) Je préfère la carte.  Προτιμώ τον κατάλογο. 
31) L’adulte  Ο ενήλικας 
32) En entrée  Σαν ορεκτικό 
33) L’assiette de 

charcuterie 
 Το πιάτο των αλλαντικών 

34) Le plat principal  Το κυρίως γεύμα 
35) Un steak frites  Μία μπριζόλα με πατάτες 
36) Raffoler  Aimer 

beaucoup. 
Λατρεύω 

37) Je trouve cela très bien.  βρίσκω ότι αυτό είναι πολύ 
καλό. 

38) La réservation  Réserver. Η κράτηση 
39) Contactez-nous un jour 

avant. 
Téléphoner 
un jour  
avant. 

Επικοινωνήστε μαζί μας μία 
μέρα πριν. 

40) En cas d’annulation Annuler. Σε περίπτωση ακύρωσης 
41) Bien entendu!  Εννοείται! 
42) S’inquiéter   Ανησυχώ  
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À la maison 
1) Àla maison, c’est 

maman qui fait la 
cuisine et qui prépare 
les repas. 

 Στο σπίτι είναι η μαμά που 
μαγειρεύει και ετοιμάζει τα 
γεύματα. 

2) Dans le réfrigérateur 
(frigidaire/ frigo), il y 
a toujours de bonnes 
choses à manger. 

 Στο ψυγείο, υπάρχουν 
πάντα ωραία πράγματα για 
να φάμε. 

3) Moi, j’aide à mettre la 
table puis à 
débarrasser. 

 Εγώ βοηθάω στο να 
στρώνω το τραπέζι και 
έπειτα να το μαζεύω. 

4) Ensuite, je mets les 
assiettes, les verres et 
les couverts dans le 
lave-vaisselle. 

 Έπειτα  βάζω τα πιάτα, τα 
ποτήρια και τα 
μαχαιροπίρουνα στο 
πλυντήριο. 

5) Je pose les plats dans 
l’évier. 

 Βάζωταπιάταστοννεροχύτη. 

6) Je fais la vaisselle.  Πλένωταπιάτα. 
 

À la cantine 
1) À midi, on mange à la 

cantine de l’école. 
 Το μεσημέρι τρώμε στην καντίνα 

του σχολείου. 
2) Il y a une entrée, un plat 

et un dessert. 
 Υπάρχει ένα ορεκτικό ένα κυρίως 

πιάτο και ένα επιδόρπιο. 
3) Ce n’est pas toujours très 

bon. 
 Δενείναιπάντακαλό. 

4) Je préfère les délicieux 
petits plats de maman. 

 Προτιμώτανόστιμαπιάτατηςμαμάς. 

 

 

Je fais les courses 
1) Je préfère faire  Προτιμώ να κάνω τα ψώνια μου στα 
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mes courses dans 
les petits 
commerces. 

μικρά μαγαζιά. 

2) J’achète le pain à 
la boulangerie. 

 Αγοράζωψωμίαπότονφούρνο. 

3) J’achètedes 
gâteaux à la 
pâtisserie. 

 Αγοράζωγλυκάαπότοζαχαροπλαστείο. 

4) La viande à la 
boucherie. 

 Το κρέας στο κρεοπωλείο. 

5) Le fromage à la 
fromagerie. 

 Το τυρί στο τυροπωλείο. 

6) Le poisson à la 
poissonnerie. 

 Το ψάρι στο ιχθυοπωλείο. 

7) Les fruits chez le 
marchand de 
fruits. 

 Τα φρούτα από τον μανάβη. 

8) À l’épicerie, on 
trouve des boîtes 
de conserve, des 
biscuits, des 
mouchoirs. 

 Στο παντοπωλείο, βρίσκουμε κουτιά 
με κονσέρβες, μπισκότα, και 
χαρτομάντηλα. 

9) Pour le reste des 
courses, je vais au 
supermarché.  

 Για τα υπόλοιπα ψώνια, πάω στο 
σούπερ μάρκετ. 

10) J’achète du lait et 
des yaourts au 
rayon des 
produits frais. 

 Αγοράζω γάλα και  γιαούρτια  στο  
τμήμα με τα φρέσκα προϊόντα. 

 

Une recette de cuisine 
1) Pour préparer une tarte 

aux poires  
 Για να ετοιμάσουμε 

μια τάρτα αχλαδιών 
2) Laver/ rincer les poires.  Πλένω/ ξεβγάζω τα 

αχλάδια. 
3) Éplucher  les poires.  Ξεφλουδίζω τα 

αχλάδια. 
4) Couper les fruits  en 

petits morceaux. 
 Κόβω τα φρούτα σε 

μικρά κομμάτια. 
5) Casser les œufs et les 

battre. 
 Σπάω τα αυγά και τα 

χτυπάω. 
6) Faire fondre le beurre.  Λιώνω το βούτυρο. 
7) Ajouter du sucre.  Προσθέτω ζάχαρη. 
8) Mélanger les ingrédients.   Ανακατεύω τα 

συστατικά. 
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9) Préchauffer le four.  Προθερμαίνω τον 
φούρνο. 

10) Faire cuire la tarte.  Ψήνω την τάρτα. 
11) Laisser refroidir la tarte.  Αφήνω την τάρτα να 

κρυώσει. 
 

Un plat traditionnel grec 
1) La moussaka est un 

plat traditionnel très 
célèbre. 

 Ο μουσακάς είναι ένα 
παραδοσιακό πιάτο πολύ 
διάσημο. 

2) Pour préparer ce 
délicieux plat, on a 
besoin de viande 
hachée, de tranches, 
d’aubergines, de 
pommes de terre et de 
tomates et de sauce 
béchamel. 

 Για να προετοιμάσουμε αυτό το 
νόστιμο πιάτο χρειαζόμαστε 
κιμά, φέτες από μελιτζάνες, 
πατάτες και ντομάτες και 
μπεσαμέλ. 

3) Dans un plat, on met 
de l’huile d’olive, 
puis un à un tous les 
ingrédients. 

 Σε ένα πιάτο βάζουμε 
ελαιόλαδο, έπειτα ένα ένα όλα 
τα υλικά. 

4) On fait cuire au four.  Ψήνουμεστονφούρνο .  
5) C’est un vrai régal!  Είναιμίαπραγματικήαπόλαυση. 
 

 Au restaurant 
1) Le weekend, on va souvent 

au cinéma. 
 Τοσαββατοκύριακο, 

πηγαίνουμε στον 
κινηματογράφο. 

2) On mange dans des fast-
food ou dans une pizzeria. 

 Τρώμε σε φαστ-
φουντ ή σε πιτσαρία. 

3) J’aime bien les hamburgers 
et les frites mais ce n’est 
pas très bon pour la santé. 

 Μου αρέσουν τα 
χάμπουργκερ και οι 
τηγανιτές πατάτες 
αλλά δεν είναι πολύ 
καλό για την υγεία. 

4) Bonjour, avez-vous une 
table pour deux,  s’il vous 
plaît?   

 Καλημέρα, έχετε ένα 
τραπέζι για δύο, σας 
παρακαλώ; 

5) Bien sûr, c’est pour 
consommer des boissons 
ou pour déjeuner? 

 Βεβαίως, είναι για να 
πιείτε κάτι ή να 
γευματίσετε; 

6) Peut-on avoir une table 
pour déjeuner? 

 Θα μπορούσαμε να 
έχουμε ένα τραπέζι 
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για γεύμα / για 
φαγητό; 

7) -Avez-vous réservé? 
-Non, je n’ai pas fait de 
réservation. 
-Aucun problème, votre 
table sera prête dans 
quelques minutes.  

 -Έχετε κλείσει 
(τραπέζι); / έχετε 
κάνει κράτηση; 
- Όχι, δεν έχω κάνει 
κράτηση. 
- Κανένα πρόβλημα, 
το τραπέζι σας θα 
είναι έτοιμο σε 
μερικά λεπτά. 

8) - Vous servez encore le 
déjeuner? 
- Oui bien sûr! Si vous 
voulez bien me suivre. 

 -Σερβίρετε ακόμα 
(μεσημεριανό) 
γεύμα; 
-Ναιβέβαια! 
Ακολουθείστε με αν 
θέλετε. 

9) Pouvez-
vousnousapporterlemenu ? 

 Μπορείτε να μας 
φέρετε τον 
κατάλογο; 

10) J’arrivetoutdesuite.  Φθάνω/ έρχομαι 
αμέσως. 

11) Peut-on commander/ 
passer la commande ? 

 Μπορούμε να 
παραγγείλουμε;/ να 
δώσουμε 
παραγγελία; 

12) -Vous désirez un apéritif? 
- Non merci! Quel est 
l’accompagnement pour 
cette viande? 

 -Θέλετε ένα 
απεριτίφ; 
-Όχι ευχαριστώ! 
Ποιο είναι το 
συνοδευτικό για 
αυτό το κρέας; 

13) Ce sont des légumes verts 
et des frites. 

 Είναι πράσινα 
λαχανικά και 
πατάτες τηγανιτές. 

14) C’était délicieux! 
L’addition s’il vous plaît. 

 Ήταννόστιμο! Τον 
λογαριασμό  σας 
παρακαλώ! 
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La pyramide alimentaire 
1) Dans cette pyramide, il y a 

7 familles d’aliments. 
 Σε αυτήν την πυραμίδα 

υπάρχουν 7 οικογένειες 
τροφίμων.  

2) L’eau qu’il faut boire en 
grande quantité et tout au 
long de la journée. 

 Το νερό,  που πρέπει να το 
πίνουμε σε μεγάλη 
ποσότητα και καθ’όλη την 
διάρκεια της ημέρας. 

3) Les féculents (les céréales / 
les pommes de terre/ le riz / 
les pâtes / le pain) 

 Τα αμυλούχα (τα 
δημητριακά/ οι πατάτες/ το 
ρύζι / τα ζυμαρικά /  το 
ψωμί)  

4) Les fruits et les légumes : il 
faut en manger 5 par jour 
pour être en pleine forme. 

 Τα φρούτα και τα λαχανικά: 
πρέπει να τρώμε από αυτά 5 
την ημέρα για να είμαστε σε 
καλή φόρμα. 

5) Pour les enfants, il faut 
quatre produits laitiers par 
jour pour renforcer leurs os. 

 Για τα παιδιά, χρειάζονται 4 
γαλακτοκομικά προϊόντα 
την ημέρα για να 
δυναμώσουν τα κόκκαλά 
τους.  

6) Il faut aussi de la viande, 
du poisson ou des œufs à 
chaque repaspour renforcer 
les muscles. 

 Χρειάζεταιεπίσηςκρέας,ψάρι 
ή αυγά σε κάθε γεύμα για 
να δυναμώσουν οι μύες.  

7) Les matières grasses et les 
produits sucrés sont à 
consommer avec 
modération (en petite 
quantité). 

 Οι λιπαρές ύλες και τα 
προϊόντα ζάχαρης πρέπει 
να καταναλώνονται με 
μέτρο (σε μικρή ποσότητα).   
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     5 

 
 Compréhension de l’écrit 

 

1.Lirepours’orienter : Διαβάζω για να προσανατολιστώ 
 
1) Salade de tomates  Ντοματοσαλάτα 
2) Le concombre  Το αγγούρι 
3) Le poivron vert  Η πράσινη πιπεριά 
4) Le saumon  Ο σολομός 
5) Le riz basmati  Το ρύζι μπασμάτι 
6) La crème chantilly en 

supplément 
 Η επιπλέον κρέμα σαντιγί 

7) Les spaghettis aux 
champignons et olives 

 Τα μακαρόνια με μανιτάρια 
και ελιές 

8) Une tarte aux pommes 
caramélisées au miel à 
l’ancienne 

 Μία τάρτα με καραμελωμένα 
μήλα με μέλι όπως παλιά 

9) Dôme de saumon fumé  Έναστρογγυλό κομμάτι 
καπνιστού σολομού 

10) Le fromage frais  Το φρέσκο τυρί 
11) Le poisson  Το ψάρι 
12) Les légumes cuits vapeur  Τα ψημένα στον ατμό 

λαχανικά 
13) Le lait d’amandes  Το γάλα αμυγδάλου 

14) Accompagné de sauce  Συνοδευόμενο από σάλτσα 
15) Une tarte aux fraises  Mία τάρτα φράουλας 
16) Une soupe de légumes au 

curry et gingembre   
 Μία σούπα λαχανικών με κάρι 

και τζίντζερ 
17) Le gratin de poisson   Λεπτό φιλέτο ψαριού 
18) Les fruits de mer Les crustacées. Τα θαλασσινά 
19) Une coupe  de fruits 

rouges 
Une coupe de fraises, 
framboises, cerises… 

Μία κούπα από κόκκινα 
φρούτα 

20) Le yaourt   Το γιαούρτι 
21) La  menthe  Η μέντα 
22) Le poulet à la moutarde   Το κοτόπουλο με μουστάρδα 
23) Sauf …  Εκτός από… 
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2. Lireunecorrespondαncecourteetsimple : 
Διαβάζωένακείμενοαλληλογραφίαςμικρόκαιαπλό 
 

1) Une mésaventure ≠ Une aventure. Μία άσχημη περιπέτεια/ 
κακοτυχία/ ατύχημα 

2) C’est le pire restaurant 
de Paris. 

C’est le meilleur 
restaurant. 

Είναι το χειρότερο εστιατόριο 
του Παρισιού. 

3) Malade ≠ Bien portant. Άρρωστος 
4) À cause de…  Εξαιτίας… 
5) Une intoxication 

alimentaire 
Intoxiquer. Μία τροφική δηλητηρίαση 

6) Le serveur  La serveuse. 
Servir. 

Ο σερβιτόρος 

7) Malpoli ≠ Poli. Αγενής 
8) J’ai vu une souris passer 

près de la cuisine. 
 Είδα ένα ποντίκι να περνάει 

κοντά στην κουζίνα. 
9) Être  mécontent. ≠ Etre content. Είμαι δυσαρεστημένος. 
10) Demander     Ζητάω 
11) Rembourser le repas.  Αποζημιώνω / επιστρέφω τα 

χρήματα για το γεύμα. 
12) Coûter  Κοστίζει 
13) Une chose est certaine.  Ένα πράγμα είναι σίγουρο. 
14) Seule chose positive ≠ Seule chose négative. Το μόνο θετικό πράγμα 
15) Le contrôle de physique Le test de physique. Το τεστ της φυσικής 
16) Un événement 

désagréable 
≠ Agréable. Ένα δυσάρεστο γεγονός 

17) Le propriétaire du 
restaurant 

 Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου 

18) Faire ses excuses. S’excuser. Δικαιολογούμαι. 
19) Rendre de l’argent. Rembourser. Επιστρέφω χρήματα. 
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Document 3 

1) Rochers à la noix de coco  Βραχάκια με καρύδα 
2) Râpé Râper. Τριμμένος 
3) Le mélange Mélanger. Tο μείγμα 
4) Une mousse légère  Μία ελαφριά μους 

5) Intégrer  Ενσωματώνω 
6) Disposer sur un plat. Mettre sur un plat. Αφήνω στο πιάτο/ 

τοποθετώ σε μια πιατέλα. 
7) Enfourner  Mettre au four. Φουρνίζω 

3. Lire des instructions simples : Διαβάζωαπλέςοδηγίες 
 

Document 1 
1) Je suis en voyage d’affaires.  Είμαι σε επαγγελματικό 

ταξίδι. 
2) Accompagner  Συνοδεύω 
3) Bien se tenir à table.   Φέρομαισωστάστοτραπέζι. 
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4) Les bonnes manières  Οικαλοίτρόποι 
5) Faire plaisir à qqun.  Ευχαριστώκάποιον. 
6) Ne sois pas en retard.  Sois à l’heure. Μηνκαθυστερήσεις. 

Document 2 
1) Tenir le dos bien droit.  Κρατάωίσιατηνπλάτη. 
2) S’étaler sur la table.  Απλώνομαιστοτραπέζι. 
3) Bouger tout le temps.  Κουνιέμαι όλη την ώρα. 
4) Se tenir droit.  Στέκομαι σε ευθεία στάση. 
5) Toucher le dossier du siège.  Ακουμπάω στην πλάτη 

του καθίσματος. 
6) Poser les mains sur la table.  Βάζω τα χέρια στο 

τραπέζι. 
7) Les poignets   Οι καρποί 
8) Chaque côté de son assiette  Κάθε μεριά του πιάτου 
9) Poser les coudes sur la table.  Ακουμπάω τους αγκώνες 

στο τραπέζι. 
10) Maladroit  ≠ Adroit. Αδέξιος 
11) Des gestes lents ≠ Des gestes rapides. Αργές κινήσεις 
12) Renverser  Αναποδογυρίζω 

4. Lirepours’informer : Διαβάζω για να πληροφορηθώ 
 

1) La gastronomie La haute cuisine. Η γαστρονομία 
2) La Coupe du monde   Το παγκόσμιο κύπελο 
3) Un concours de cuisine  Ένας διαγωνισμός 

μαγειρικής 
4) Mondialement connu  Παγκοσμίως γνωστός 
5) Organisé tous les deux ans.  Που οργανώνεται κάθε 2 

χρόνια. 
6) En équipe En groupe. Ομαδικά 
7) S’affronter S’opposer. Αντιμετωπίζει ο ένας τον 

άλλον 
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Dossier  

 
Au boulot 

8) Les cuisiniers La cuisine. Οι μάγειρες 
9) Les épreuves gastronomiques  Γαστρονομικές δοκιμασίες 
10) Des plats très compliqués ≠ simples. Πιάτα πολύ περίπλοκα 
11) Respecter un thème précis.  Σέβομαι ένα συγκεκριμένο 

θέμα. 
12) Aucun produit d’origine 

animale 
 Κανένα προϊόν ζωικής 

προέλευσης  
13) Le jury  Ο κριτής 
14) Goûter aux plats.  Γεύομαι τα πιάτα. 
15) Décider quelle équipe va 

gagner. 
 Αποφασίζω ποια ομάδα 

θα νικήσει. 
16) Un tel niveau de cuisine  Ένα τέτοιο επίπεδο 

μαγειρικής 
17) Cela demande Cela exige. Αυτό απαιτεί 
18) Dès l’âge de 14 ans A partir de 1 ans. Από την ηλικία των 14 

χρονών 
19) Les débutants Débuter. Οι αρχάριοι 
20) Les apprentis Apprendre. Οι μαθητευόμενοι 
21) Des commis de cuisine  Προσωπικό κουζίνας/ 

βοηθοί μάγειροι 
22) Le rêve  Το όνειρο 
23) Accéder un jour à la place 

suprême de chef. 
 Φθάνω μία μέρα στην 

ύψιστη θέση του σεφ. 
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Civilisation/ Dialogue 
1) Situé en plein centre de Paris  Που βρίσκεται στο κέντρο 

του Παρισιού 
2) Accueillir   Υποδέχομαι 
3) Informer Renseigner. Ενημερώνω/ πληροφορώ 
4) Conseiller Un conseil. Συμβουλεύω 
5) Faire un stage.  Κάνω ένα σεμινάριο 
6) Les sapeurs-pompiers  Οι πυροσβέστες 
7) Exercer un métier.  Εξασκώ ένα επάγγελμα. 
8) Les étudiants en médecine   Οι φοιτητές της ιατρικής 
9) La formation Former. Η επιμόρφωση 
10) Être connu Connaitre. Είμαι γνωστός 
11) Décorer La décoration. Διακοσμώ 
12) Les plats joliment présentés  Πιάτα όμορφα 

διακοσμημένα 
13) La restauration française  Η γαλλική εστίαση 
14) L’emploi Le travail. 

Un employé. 
Η θέση εργασίας/ η 
δουλειά 

15) La personne   Το άτομο 
16) Responsable La responsabilité. Υπεύθυνος 
17) Le sommelier  Ο γευσιγνώστης του 

κρασιού 
18) Le vin  Το κρασί 
19) La conseillère d’orientation du 

collège 
 Ο σύμβουλος 

προσανατολισμού του 
γυμνασίου 

20) Choisir une filière.  Διαλέγω μία κατεύθυνση. 
21) Est-ce que tu as choisi le métier 

que tu vas faire ?  
 Επέλεξες το επάγγελμα 

που θα εξασκήσεις; 
22) Je ne veux pas devenir médecin.  Δεν θέλω να γίνω γιατρός. 
23) Avocat  Δικηγόρος 
24) Contrairement  Au contraire/ A 

l’opposé. 
 

Αντίθετα 

25) Quelles sont tes matières 
préférées ? 

 Ποια είναι τα αγαπημένα 
σου μαθήματα; 

26) La littérature  Η λογοτεχνία 
27) La langue étrangère  Η ξένη γλώσσα 
28) Les matières scientifiques  Τα επιστημονικά/θετικά 

μαθήματα  
29) En particulier  Ειδικά / ιδιαιτέρως / 

κυρίως 
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30) Les mathématiques Les maths. Τα μαθηματικά 
31) La biologie La bio. La SVT. Η βιολογία 
32) L’histoire, ça te plaît?  Tu aimes l’histoire ? Η ιστορία σου αρέσει; 
33) Je trouve cela intéressant.  Το βρίσκω ενδιαφέρον. 
34) Une université de Sciences 

Humaines  
 Ένα πανεπιστήμιο 

Ανθρωπιστικών Σπουδών 
35) Les sciences sociales  Οι κοινωνικές επιστήμες 
36) Aimer s’occuper des autres.  Μου αρέσει να 

ασχολούμαι με τους 
άλλους. 

37) La profession La métier. Το επάγγελμα 
38) Possible ≠ impossible. Πιθανό/ δυνατό 
39) Même quand  Ακόμα και όταν  
40) Etudier Un étudiant. 

Les études. 
Σπουδάζω/ μελετάω 

41) Un petit livret  Ένα μικρό βιβλιαράκι  
42) Le métier La profession. Το επάγγελμα 
43) À nouveau Encore. Εκ νέου 
44) Dans une semaine  Σε μία εβδομάδα 
45) À la semaine prochaine  Τα λέμε την επόμενη 

εβδομάδα 
46) Bonne lecture  Καλή ανάγνωση 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les études 
1) J’ai fini le lycée, j’ai obtenu le 

diplôme du baccalauréat. 
 Τελείωσα το 

λύκειο, πήρα το 
απολυτήριο 
λυκείου. 

2) J’ai rencontré un conseiller 
d’orientation qui m’a aidé à choisir 
une filière. 

 Συνάντησα ένα 
σύμβουλο 
επαγγελματικού 
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προσανατολισμού 
ο οποίος με 
βοήθησε να 
διαλέξω μία 
κατεύθυνση. 

3) Je vais faire des études scientifiques. Je vais étudier les 
sciences. 

Εγώ θα κάνω 
θετικές σπουδές. 

4) Je suis doué en maths et en physique. Je suis bon en maths 
et physique. 

Είμαι καλός/έχω 
κλίση στα 
μαθηματικά και 
στην φυσική. 

5) Étudiant Etudier. 
Les études. 

Φοιτητής 

6) L’université La fac ; la faculté. Το πανεπιστήμιο 
7) Travailler à mi-temps (à temps 

partiel). 
 Δουλεύω με 

ημιαπασχόληση. 
 

8) De temps en temps  Από καιρού εις 
καιρόν 

9) Donner des cours privés. Donner des cours 
particuliers. 

Παραδίδω  
ιδιαίτερα 
μαθήματα. 

10) Faire du soutien scolaire.  Κάνω ενισχυτικά 
μαθήματα. 

11) Se faire de l’argent de poche.  Κερδίζω 
χαρτζιλίκι. 

12) Les études de droit  Οι νομικές 
σπουδές  

13) Elle veut devenir avocat.  Θέλει να γίνει 
δικηγόρος. 

14) Défendre  les gens.  Υπερασπίζομαι 
τους ανθρώπους. 

15) S’occuper des gens qui ont besoin de 
son aide. 

 Ασχολούμαι με 
τους ανθρώπους 
που χρειάζονται 
βοήθεια. 

16) Faire un stage.  Κάνω ένα 
σεμινάριο. 

17) Les collègues  Οι συνάδελφοι 
18) Les études de médecine  Οι ιατρικές 

σπουδές 
19) Études longues et difficiles  Σπουδές 

μακροχρόνιες και 
δύσκολες 

20) Des jobs/ petits boulots  Δουλειές του 
ποδαριού 
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21) Mettre l’argent à côté.  Aποταμιεύω 
χρήματα. 

22) Promener des chiens.  Βγάζω βόλτα 
σκύλους. 

23) Distribuer des prospectus.  Διανέμω 
φυλλάδια. 

24) Livrer des pizzas.  Παραδίδω πίτσες. 
25) Aider des personnes âgées à faire 

leurs courses. 
 Βοηθάω τα 

ηλικιωμένα 
άτομα να κάνουν 
τα ψώνια τους. 

26) Garder des enfants.  Κρατάω παιδιά. 
 

 

 

 

 

 

Passer un entretien 
 
1) J’ai fini mes études et je cherche un 

emploi. 
Je cherche un travail. Τελείωσα τις 

σπουδές μου και 
ψάχνω μια δουλειά. 

2) Je lis les petites annonces dans les 
journaux ou sur Internet. 

 Διαβάζω τις μικρές 
αγγελίες στις 
εφημερίδες ή στο 
ίντερνετ. 
 

3) Je consulte des offres d’emploi dans 
les journaux. 

 Συμβουλεύομαι τις 
αγγελίες για 
προσφορά 
εργασίας στις 
εφημερίδες. 

4) J’envoie mon C.V (curriculum vitae) et 
une lettre de motivation. 

 Στέλνω το 
βιογραφικό μου και 
μία συνοδευτική 
επιστολή. 

5) Je passe un entretien et, si tout va 
bien, je trouve du travail. 

 Περνάω από 
συνέντευξη και εάν 
όλα πάνε καλά, 
βρίσκω δουλειά. 
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Le travail 
1) C’est important d’avoir un métier, 

d’exercer un métier. 
 Είναι σημαντικό 

να έχεις ένα  
επάγγελμα, να 
εξασκείς ένα 
επάγγελμα. 

2) Il faut travailler pour gagner de 
l’argent et gagner sa vie. 

 Πρέπει να 
δουλεύουμε για 
να κερδίζουμε 
χρήματα και  να 
κερδίζουμε τα 
προς το ζην. 

3) Quand on a un travail, on est payé, on 
touche un salaire. 

 Όταν έχουμε 
δουλειά, 
πληρωνόμαστε, 
εισπράττουμε 
έναν μισθό. 

4) À cause de la crise, plusieurs 
personnes ont perdu leur travail. 

 Εξαιτίας της 
κρίσης, πολλά 
άτομα έχασαν την 
δουλειά τους. 

5) Il y a beaucoup de  chômage. Le chômeur. Υπάρχει πολλή 
ανεργία. 

6) Maman ne travaille pas, elle a décidé 
de rester à la maison pour s’occuper 
de nous. 

 Η μαμά δεν 
δουλεύει, 
αποφάσισε να 
μείνει στο σπίτι 
για να ασχοληθεί 
μαζί μας. 

7) Elle est femme au foyer.  Είναι νοικοκυρά. 
 

 

 

 

 

Les métiers 
1) Qu’est-ce que tu voudrais 

faire plus tard ? 
 Τι θα ήθελες να κάνεις 

αργότερα; 
2) Plus tard, je voudrais devenir 

architecte parce que je trouve 
 Αργότερα, θα ήθελα να γίνω 

αρχιτέκτονας επειδή βρίσκω 
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ce métier créatif et 
passionnant. 

αυτό το επάγγελμα 
δημιουργικό και 
συναρπαστικό. 

3) Elle veut travailler dans 
l’éducation. 

 Θέλει να δουλέψει στην 
εκπαίδευση. 

4) Elle aime passer du temps 
avec les enfants, leur 
apprendre des choses 
difficiles. 

 Της αρέσει να περνάει χρόνο 
με τα παιδιά, να τους μαθαίνει 
δύσκολα πράγματα. 

5) Elle aime le contact avec les 
enfants. 

 Της αρέσει η επαφή με τα 
παιδιά. 

6) Elle veut être institutrice ou 
professeure. 

 Θέλει να γίνει δασκάλα ή 
καθηγήτρια. 

7) Soigner les personnes malades 
dans un hôpital ou dans son 
cabinet médical. 

 Φροντίζω τα άρρωστα άτομα 
σε ένα νοσοκομείο ή στο 
ιατρείο μου. 

8) Sauver des vies.  Σώζω ζωές. 
9) Il est chirurgien.  Αυτός είναι χειρουργός. 
10) Il travaille de longues heures.  Δουλεύει πολλές ώρες. 
11) Il gagne beaucoup d’argent.  Κερδίζει πολλά χρήματα. 
12) Journaliste   Δημοσιογράφος 
13) Voyager beaucoup.  Ταξιδεύω πολύ. 
14) Être au courant de tout. Tout savoir. Είμαι ενημερωμένος για όλα. 
15) Curieux  Περίεργος 
16) Passionné  Παθιασμένος 
17) Ne pas aimer la routine.  Δε μου αρέσει η ρουτίνα. 
18) Travailler dans un bureau.  Δουλεύω σε ένα γραφείο. 
19) Des horaires fixes  Σταθερά ωράρια 
20) Pompier  Πυροσβέστης 
21) Policier  Αστυνομικός 
22) Aimer le danger.  Αγαπώ τον κίνδυνο. 
23) Protéger les gens.  Προστατεύω τους ανθρώπους. 
24) Porter des uniformes 

spéciaux. 
 Φοράω ειδικές στολές. 

25) Travailler dans une 
organisation humanitaire. 

 Δουλεύω σε μία ανθρωπιστική 
οργάνωση. 

26) Aimable  Aimer. Αξιαγάπητος 
27) Motivé La motivation. Μεκίνητρο / κινητοποιημένος 
28) Se sentir utile.  Νιώθωχρήσιμος. 
29) Aimer travailler en équipe.  Μουαρέσειναδουλεύωσεομάδα. 
30) Devenir  Γίνομαι 
31) Vétérinaire   Κτηνίατρος 
32) Adorer les animaux.  Λατρεύω τα ζώα. 
33) Vacciner  Le vaccin. Εμβολιάζω 
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34) S’occuper de tous les animaux 
domestiques. 

 Ασχολούμαι με όλα τα 
κατοικίδια ζώα. 

35) Les  métiers artistiques  Τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα 
36) Écrivain Ecrire. Συγγραφέας 
37) Peintre Peindre. Ζωγράφος 
38) Connu dans le monde entier  Παγκοσμίως γνωστός 
39) Créatif Créer. 

Création. 
Δημιουργικός 

40) Passionnant  La passion. Συναρπαστικός  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dossier  
     6 

 
 Compréhension de l’écrit 

 
 

1.Lirepours’orienter : Διαβάζω για να προσανατολιστώ 
 

1) Rechercher   Αναζητώ 
2) Les jeunes stagiaires spécialisés en 

pédiatrie  
 Νέοι ασκούμενοι 

που ειδικεύονται 
στην παιδιατρική 

3) Disponible ≠ Indisponible. Διαθέσιμος  
4) Construire La construction. Κατασκευάζω  
5) Une maison traditionnelle ≠ Une maison 

moderne. 
Ένα παραδοσιακό 
σπίτι 

6) Sur une île grecque  Σε ένα ελληνικό 
νησί 

7) Le spectacle de théâtre  Η θεατρική 
παράσταση 

8) Aucune expérience nécessaire  Καμία εμπειρία 
(δεν είναι) 
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απαραίτητη 
9) Un bureau d’avocat  Ένα δικηγορικό 

γραφείο 
10) La possibilité  Possible. Η πιθανότητα 
11) La rémunération Rémunérer. Η αμοιβή 
12) Un guide touristique  Ένας ξεναγός  
13) Le musée Archéologique  Το αρχαιολογικό 

μουσείο 
14) La maison d’édition  Ο εκδοτικός οίκος 
15) Des personnes parlant le grec  Άτομα που μιλάνε 

ελληνικά 
16) La traduction Traduire. Η μετάφραση 
17) Les romans policiers  Τα αστυνομικά 

μυθιστορήματα 
18) Les romans d’aventure  Τα 

μυθιστορήματα 
περιπέτειας 

19) Le courriel  Η ηλεκτρονική 
αλληλογραφία 

 

 

 

 

 

 

2. Lire une correspondαncecourte et simple : 
Διαβάζωένακείμενοαλληλογραφίαςμικρόκαιαπλό 

1) Une nouvelle tablette  Ένα καινούριο τάμπλετ 
2) Une colonie de vacances  Μία κατασκήνωση  
3) L’été dernier  Το περασμένο καλοκαίρι 
4) Passer du temps avec les 

enfants. 
 Περνάω χρόνο με τα 

παιδιά. 
5) S’occuper de …  Ασχολούμαι με… 
6) Tous les jours Chaque jour. Κάθε μέρα 
7) Emmener les enfants à la 

plage. 
 Πηγαίνω τα παιδιά στην 

παραλία. 
8) Les jeux de société  Τα επιτραπέζια παιχνίδια 
9) À n’importe quel moment de 

l’été 
 Σε οποιαδήποτε στιγμή 

του καλοκαιριού 
10) Merci de ton aide  Ευχαριστώ για την 
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βοήθειά σου 
11) Remercier  Dire merci. Ευχαριστώ 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lire des instructions simples : Διαβάζωαπλέςοδηγίες 
 

Document 1 
1) Un stage  Ένα σεμινάριο 
2) Obligatoire  Obliger.  

Obligation. 
Nécessaire. 

Υποχρεωτικός 

3) Juste avant  Ακριβώς πριν 
4) Entrer au lycée.  Μπαίνω στο λύκειο. 
5) Les vacances scolaires  Οι σχολικές διακοπές 
6) Se dérouler Se passer. Πραγματοποιείται/ λαμβάνει 

χώρα 
7) Une entreprise Un entrepreneur. Μία εταιρία/ επιχείρηση 
8) L’association Une organisation. Ο σύλλογος 
9) L’administration  Η διοίκηση  

10) Un établissement public  Ένα δημόσιο ίδρυμα/ φορέας 
11) Uniquement Seulement. Αποκλειστικά 
12) L’établissement scolaire  Εκπαιδευτικό ίδρυμα 
13) Une entreprise familiale  Μία οικογενειακή επιχείρηση 

Document 2 
1) L’équipe Le groupe. Η ομάδα 
2) La vie scolaire  Η σχολική ζωή 
3) En cas de difficulté En cas de problème. Σε περίπτωση δυσκολίας 
4) Le professeur principal  Ο βασικός καθηγητής 
5) Aller sur place.  Πηγαίνω στο σημείο/ επί 

τόπου. 
6) Envoyer un courrier/ un 

courriel. 
 Στέλνω ένα γράμμα 

(αλληλογραφία) / ένα μαιλ. 
7) Une lettre de motivation  Μία επιστολή εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 
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8) La demande Demander. Η αίτηση 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 3 
1) Pendant  Κατά την διάρκεια 
2) Noter Les notes. Σημειώνω 
3) Les activités quotidiennes  Οι καθημερινές 

δραστηριότητες 
4) L’impression  Η εντύπωση 
5) Sembler Paraitre. Μοιάζω 

6) Garder tout document utile.  Κρατάω κάθε χρήσιμο 
έγγραφο. 

7) Expliquer L’explication. Εξηγώ 
8) Le fonctionnement Fonctionner. Η λειτουργία 
9) L’organigramme  Το οργανόγραμμα 
10) Hésiter à…  Διστάζω να… 
11) Poser des questions. Questionner. Θέτω ερωτήσεις. 
12) Préparer     Προετοιμάζω 
13) L’interview L’entretien. Η συνέντευξη 
14) Le parcours scolaire et 

professionnel 
 Η σχολική και 

επαγγελματική 
πορεία/ φοίτηση 

15) Rencontrer La rencontre. Συναντώ 
16) Le rapport  Η αναφορά 
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4. Lirepours’informer : Διαβάζω για να πληροφορηθώ 
 

1) L’explorateur Explorer. Ο εξερευνητής 
2) Traverser   Διασχίζω 
3) La planète  Ο πλανήτης 
4) La recherche de régions 

encore inconnues 
 Η αναζήτηση περιοχών 

ακόμα άγνωστων 
5) Publier un livre.  Δημοσιεύω ένα βιβλίο. 
6) Raconter ses voyages.  Διηγούμαι τα ταξίδια μου. 
7) Devenir  Γίνομαι 
8) Pour mon plaisir  Για την ευχαρίστησή  μου 
9) À pied  Με τα πόδια 
10) Le tour  Ο γύρος 
11) Un pays d’Asie  Μία χώρα της Ασίας 
12) Le monde inconnu ≠ Le monde connu. Ο άγνωστος κόσμος 
13) Curieux   Περίεργος 
14) Avoir des 

connaissances. 
 Έχω γνώσεις. 

15) Au moins  Τουλάχιστον 
16) Se spécialiser en… Etre spécialiste de… Ειδικεύομαι σε… 
17) Apprendre à survivre.  Μαθαίνω να επιβιώνω. 
18) Des milieux difficiles ≠ Des milieux faciles. Δύσκολα περιβάλλοντα/ 

περιοχές 
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Dossier 

7 

 
À la mode 

 
 

Civilisation/ Dialogue 
1) Impressionner Une 

impression. 
Impressionnant. 

Εντυπωσιάζω 

2) Le client La cliente. Ο πελάτης 
3) Grâce à…   Χάριςσε… 
4) La décoration Décorer. Ηδιακόσμηση 
5) Extraordinaire Fantastique. Εξαιρετικός 
6) Un défilé de mode  Μίαεπίδειξημόδας 
7) La semaine de 

mode 
 Η εβδομάδα μόδας 

8) La capitale  Η πρωτεύουσα 
9) Le luxe  Η πολυτέλεια 
10) Connu dans le 

monde entier 
 Γνωστός σε όλον τον κόσμο 

11) Prendre rendez-
vous. 

 Κλείνω ραντεβού. 

12) Une nouvelle coupe 
de cheveux 

 Ένα καινούργιο κούρεμα 

13) Le salon de coiffure  Το κομμωτήριο 
14) Retrouver  Ξαναβρίσκω 
15) La boutique de 

vêtements 
Le magasin de 
vêtements. 

Μία μπουτίκ/ ένα κατάστημα ρούχων 

16) Lieu idéal  Ιδανικό μέρος 
17) Faire du shopping. Faire les 

magasins. Faire 
les courses. 

Κάνω ψώνια. 

18) -Est-ce que je peux 
vous aider ? 
-Οui s’il vous plaît 

 -Μπορώ  να σας βοηθήσω; 
-Ναι, σας παρακαλώ 

19) Se marier Epouser. Παντρεύομαι  
20) Je voudrais acheter.  Θα ήθελα να αγοράσω. 
21) Une robe longue  Ένα μακρύ φόρεμα 
22) Une couleur 

particulière 
 Ένα συγκεκριμένο χρώμα 

23) Je ne sais pas 
encore. 

 Δεν ξέρω ακόμα. 

24) Qu’est-ce que tu en Comment tu Τι σκέφτεσαι / τι πιστεύεις (γι’αυτό); 
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penses ? le /la trouves ? 
25) Choisir une robe 

bleu roi. 
Choisir une 
robe bleu foncé. 

Διαλέγω ένα φόρεμα  σε σκούρο μπλε. 

26) La couleur de tes 
yeux 

 Το χρώμα των ματιών σου 

27) Le vert émeraude  Το πράσινο σμαραγδί 
28) Le mieux c’est 

d’essayer. 
 Το καλύτερο, είναι να δοκιμάσεις. 

29) C’est trop grand 
pour vous.  

 Είναι πολύ μεγάλο για σας. 

30) Ce n’est pas votre 
taille. 

 Δεν είναι το νούμερό σας. 

31) Quel dommage !  Τι κρίμα! 
32) Vous avez quelque 

chose à me 
proposer ? 

 Έχετε κάτι να μου προτείνετε; 

33) Il est de la bonne 
taille. 

 Είναι το σωστό νούμερο. 

34) La cabine 
d’essayage  

 Το δοκιμαστήριο 

35) Comment tu me 
trouves ? 

 Πώς με βρίσκεις; 

36) Magnifique Fantastique. Καταπληκτικός/ θαυμάσιος 
37) Elle te va 

parfaitement. 
 Σου πάει τέλεια. 

38) Elle est vraiment 
faite pour toi. 

 Είναι πραγματικά φτιαγμένο για σένα. 

39) Avoir raison ≠ Avoir tort. Έχω δίκιο 
40) Quel est son prix ? Combien il 

coute ? 
Ποια είναι η τιμή του; 

41) Proposer   Προτείνω 
42) Que pensez- vous 

de celui-ci ? 
 Τι πιστεύετε/ σκέφτεστε για αυτό εδώ; 

43) Il coûte 30€. Il fait 30 euros. Κοστίζει 30€. 
44) Il me plaît 

beaucoup. 
 Μου αρέσει πολύ. 

45) Qu’en dis-tu ? Qu’en penses-
tu ? 

Τι λες (γι’αυτό); 

46) Je suis d’accord.  Είμαι σύμφωνος. 
47) Je l’achète aussi.  Το αγοράζω επίσης. 
48) Cela fait un total 

de 180€. 
 Αυτό κάνει ένα σύνολο 180€. 

49) Donc  Λοιπόν 
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Je m’habille 
1) À l’école je porte des 

habits/ vêtements de 
sport. 

 Στο σχολείο φοράω ρούχα 
/ αθλητικά ρούχα. 

2) Un jean  Ένα τζιν 
3) Un t-shirt  Ένα μπλουζάκι 
4) Un sweat  Ένα φούτερ 
5) Un uniforme scolaire  Μία σχολική στολή 
6) Une chemise blanche  Ένα άσπρο πουκάμισο 
7) Une veste grise  Ένα γκρι σακάκι 
8) Une jupe bleue  Μία μπλε φούστα 
9) Un bonnet  Ένα σκουφί 
10) Une écharpe Un cache-col. Ένα κασκόλ 
11) Des gants  Γάντια 
12) J’adore bien 

m’habiller. 
 Λατρεύω να ντύνομαι 

καλά. 
13) Élégant Chic. Κομψός 
14) Coquet/ coquette  Κοκέτης 
15) Il ne s’intéresse pas à 

la mode. 
 Δεν ενδιαφέρεται για την 

μόδα. 
16) Il s’habille n’importe 

comment. 
 Ντύνεται όπως να’ναι. 

17) Chic Elégant. Σικάτος 
18) Être assorti.  Είμαι ταιριαστός. 
19) Être en baskets.  Είμαι με αθλητικά 

παπούτσια. 
20) Un tailleur  Ένα ταγιέρ 
21) Des chaussures à 

talons 
 Παπούτσια με τακούνια 

22) Rester en pyjama.  Μένω με πιτζάμες. 
23) La robe de chambre  Η ρόμπα 

δωματίου/σπιτιού 
24) Les pantoufles Les chaussons. Οι παντόφλες 
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Dans la boutique de vêtements 

1) Je n’ai rien à me mettre.  Δεν έχω τίποτα να φορέσω. 
2) Faire les magasins/ du 

shopping. 
 κάνω βόλτα στα μαγαζιά. 

3) Je regarde les vitrines.  Κοιτάω τις βιτρίνες. 
4) Je fais du lèche-vitrine.   Χαζεύωτιςβιτρίνες. 
5) Je vais dans les grands 

magasins. 
 Πηγαίνωσεμεγάλαμαγαζιά/ 

πολυκαταστήματα. 
6) Les petites boutiques  Οι μικρές μπουτίκ 
7) Je suis invité à…  Είμαι προσκεκλημένος σε… 
8) Vous faites quelle taille?  Τι νούμερο (ρούχου) φοράτε; 
9) Je porte du 38.  Φοράω 38 (νούμερο). 
10) Une belle robe longue/ courte/ 

large/ étroite 
 Ένα ωραίο φόρεμα μακρύ/ κοντό/ 

φαρδύ/ στενό. 
11) Une paire de chaussures  Ένα ζευγάρι παπούτσια. 
12) Quelle est votre pointure ?  Τι νούμερο παπούτσια φοράτε; 
13) Je chausse du 39.  Φοράω 39. 
14) Un vêtement de marque  Ένα ρούχο μάρκας. 
15) C’est le dernier cri de la 

mode. 
 Είναι η τελευταία λέξη της μόδας. 

16) C’est très à la mode.  Είναι πολύ της μόδας. 
17) Il est en réduction/ en 

promotion. 
 Είναι σε έκπτωση/ σε προσφορά. 

18) Vous voulez l’essayer dans la 
cabine d’essayage ? 

 Θέλετε να το δοκιμάσετε στο 
δοκιμαστήριο; 

19) Cette robe me va bien.  Αυτό το φόρεμα μου πάει πολύ. 
20) Cette jupe ne me va pas du 

tout. 
 Αυτή η φούστα δεν μου πάει 

καθόλου. 
21) Ce chapeau avec cette robe et 

ces chaussures font un bel 
ensemble. 

 Αυτό το καπέλο με αυτό το 
φουστάνι και αυτά τα παπούτσια 
κάνουν ένα ωραίο σύνολο. 

22) Combien coûte la veste en 
vitrine? 

 Πόσο κοστίζει το σακάκι στην 
βιτρίνα; 

23) Vous l’avez dans une autre 
couleur? 

 Το έχετε σε άλλο χρώμα; 

24) C’est un peu cher ≠ c’est bon  Είναι λίγο ακριβό ≠ είναι φθηνό. 
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marché. 
25) Passer à  la caisse pour 

payer. 
 Περνάω στο ταμείο για να 

πληρώσω. 
 

 Quelques détails 
1) Je veux un tissu uni ou 

imprimé. 
 Θέλωέναύφασμαμονόχρωμο ή εμπριμέ. 

2) C’est une veste à 
carreaux/ à rayures, 
rayé / à fleurs / à pois. 

 Είναι ένα σακάκι καρό, με ρίγες, λουλουδάτο/ 
με πουά. 

3) C’est en quelle matière?  Από ποιο υλικό είναι φτιαγμένο; 
4) C’est en coton/ en soie/ 

en cuir/ en laine/ en lin. 
 Είναι βαμβακερό / μεταξωτό / δερμάτινο/ 

μάλλινο/ λινό. 
5) Une robe bleue / bleu 

marine/ bleu ciel/ bleu 
clair/ bleu foncé. 

 Ένα φόρεμα μπλε/ μπλε ναυτικό/ μπλε σιελ/ 
μπλε ανοιχτό / μπλε σκούρο.  

 

 

 

 

 

Les sous-vêtements 
1) Les filles portent une 

culotte et un soutien-
gorge. 

 Τα κορίτσια φοράνε ένα εσώρουχο και ένα 
σουτιέν. 

2) En hiver elles mettent 
un collant lorsqu’elles 
sont en robe ou en jupe. 

 Τον χειμώνα φοράνε ένα καλσόν όταν 
φοράνε φόρεμα ή  φούστα. 

3) Les garçons portent un 
caleçon ou un slip et 
parfois un tricot sous 
leur chemise. 

 Τα αγόρια φοράνε έναεσώρουχο (σαν 
σορτς) ή ένα σλιπάκι και κάποιες φορές 
έναπλεχτό φανελάκι κάτω από το 
πουκάμισό τους. 
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Les accessoires 
1) En été je porte un 

chapeau/ une 
casquette, des lunettes 
de soleil et un beau 
foulard à fleurs. 

 Το καλοκαίρι φοράω ένα καπέλο, 
κασκέτο ,γυαλιά ηλίου και ένα ωραίο 
λουλουδάτο φουλάρι. 

2) À la plage je porte des 
tongs ou des sandales. 

 Στην παραλία φοράω σαγιονάρες ή 
σανδάλια/ πέδιλα. 

3) Je  porte un 
imperméable et 
j’ouvre mon 
parapluie. 

 Φοράω ένα αδιάβροχο και ανοίγω την 
ομπρέλα μου. 

4) Une jolie ceinture 
assortie avec un sac à 
main. 

 Μία ωραία ζώνη που ταιριάζει με μία 
τσάντα χειρός. 

5) Les bijoux : les 
boucles d’oreilles, une 
bague, un bracelet et 
un collier. 

 Τα κοσμήματα: τα σκουλαρίκια, ένα 
δαχτυλίδι, ένα βραχιόλι και ένα 
κολιέ. 

6) Je ne porte pas de 
montre car je regarde 
l’heure sur mon 
téléphone portable. 

 Δεν φοράω ρολόι επειδή βλέπω την 
ώρα στο κινητό μου τηλέφωνο. 

 

 Chez le coiffeur 
1) Je voudrais une coupe, s’il 

vous plaît. 
 Θα ήθελα ένα κούρεμα σας 

παρακαλώ. 
2) Est-ce que je dois prendre 

un rendez-vous ? 
 Πρέπει να κλείσω ραντεβού; 
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3) Ҫa ne sera pas nécessaire, 
je peux m’occuper de vous 
maintenant. 

 Δεν θα είναι απαραίτητο, μπορώ να 
ασχοληθώ με εσάς τώρα. 

4) Je suis disponible. J’ai le temps. Είμαι διαθέσιμος. 
5) Voulez-vous que je vous 

lave les cheveux ? 
 Θέλετε να σας λούσω τα μαλλιά; 

6) La température vous 
convient? 

 Η θερμοκρασία σας ταιριάζει ;(είναι 
εντάξει;) 

7) Vous avez une idée de ce 
qu’il vous plaît ? 

 Έχετε κάποια ιδέα για το τι σας 
αρέσει; 

8) J’en ai marre de mes 
cheveux longs, je veux une 
coupe au carré. 

 Βαρέθηκαταμακριάμαλλιάμου, θέλω 
ένα κούρεμα καρέ. 

9) Je veux une frange.  Θέλω μία φράντζα. 
10) Je veux une raie sur le 

côté. 
 Θέλω μία χωρίστρα στο πλάι. 

11) Quel produit vous utilisez 
généralement pour vos 
cheveux ? 

 Τι προϊόν χρησιμοποιείτε γενικά για 
τα μαλλιά σας;   

12) Un shampoing et un 
après-shampoing. 

 Ένα σαμπουάν και μία μαλακτική. 

13) Teindre les cheveux.  Βάφω τα μαλλιά . 
14) La couleur naturelle  Το φυσικό χρώμα 
15) Je vous laisse regarder 

dans le miroir. 
 Σας αφήνω να κοιταχτείτε στον 

καθρέπτη. 
 

 
Dossier  
     7 

 
 Compréhension de l’écrit 

 
 

1.Lirepours’orienter : Διαβάζω για να προσανατολιστώ. 
 
1) Faire peur à tout le monde.  Προκαλώ φόβο σε όλον τον κόσμο. 
2) La momie  Η μούμια 
3) S’habiller  Ντύνομαι 
4) Avoir besoin de…  Χρειάζομαι… 
5) Les bandages  Οι επίδεσμοι 
6) Une aiguille  Μία βελόνα 
7) Le fil  Nήμα/ κλωστή 
8) Une vraie princesse Le prince. Μία πραγματική πριγκίπισσα 
9) Ouvrir  ≠ Fermer. Ανοίγω 
10) L’armoire Le placard. Η  ντουλάπα 
11) Les faux-bijoux ≠ Les bijoux en Τα ψεύτικα κοσμήματα 
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or. 
12) Les écharpes dorées  Οι χρυσές εσάρπες 
13) Le tenue de prisonnier  Η στολή του φυλακισμένου 

14) Facile à fabriquer Facile à faire. Εύκολος να κατασκευαστεί 
15) Un pyjama à rayures  Μία ριγέ πιτζάμα 
16) Dessiner   Σχεδιάζω 
17) Une barbe  Ένα μούσι / γενειάδα  
18) Se fatiguer La fatigue. 

Fatiguant. 
Fatigué(e). 

Κουράζομαι 

19) Le château hanté La château avec 
des fantômes. 

Το στοιχειωμένο κάστρο 

 

2. Lireunecorrespondαncecourteetsimple : Διαβάζωένα κείμενο αλληλογραφίας 
μικρό και απλό  

1) Un petit chalet  Ένα μικρό σαλέ 
2) Dans les Alpes  Στις Άλπεις 
3) Près de… A côté de… Κοντά σε… 
4) Une station de ski  Ένας σταθμός σκι 
5) Ça te dirait de venir avec 

nous ? 
Tu voudrais venir 
avec nous ? 

Τι θα έλεγες να έρθεις μαζί μας; 

6) Une paire de bottes  Ένα ζευγάρι μπότες 
7) Je chausse du 39.  Εγώ φοράω 39 νούμερο παπούτσια. 
8) Tu crois que ça ira ?  Πιστεύεις ότι θα πάνε όλα καλά; 
9) À part… Sauf… Εκτός από… 
10) Il te faut un blouson 

imperméable… 
 Σου χρειάζεται ένα αδιάβροχο 

μπουφάν… 
11) Le bonnet  Το σκουφί 
12) Bien chaud  Αρκετά ζεστός 
13) Les lunettes de soleil  Τα γυαλιά ηλίου 
14) Sous la neige  Κάτω από χιόνι 
15) Il faut protéger les yeux.  Πρέπει να προστατεύουμε τα 
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μάτια. 
16) Le matériel de ski  Ο εξοπλισμός του σκι 
17) Louer  Νοικιάζω 
18) Le casque  Το κράνος 
19) Sur place  Επί τόπου 
20) Prêter  Δανείζω  

 

 
3. Lire des instructions simples : Διαβάζωαπλέςοδηγίες 

 
Document 1 

1) Le mariage Les noces. O γάμος 
2) Aller dans les magasins. Faire du shopping. Πηγαίνω στα μαγαζιά. 
3) Regarder sur Internet. Chercher sur 

internet. 
Κοιτάζω στο Ίντερνετ. 

4) Trouver quelque chose.  Βρίσκω κάτι. 
5) Je suis sûr que… Je suis certain 

que… 
Είμαι σίγουρος ότι … 

6) Des produits de qualité  Ποιοτικά προϊόντα  
7) Moins cher  Λιγότερο ακριβά 
8) Envoyer  Στέλνω 
9) Le meilleur prix  Η καλύτερη τιμή 
10) En priorité  Σε προτεραιότητα 
11) Les sites  Οι ιστοσελίδες 
12) Offrir le retour gratuit.  Προσφέρω δωρεάν επιστροφή. 
13) Un problème de taille ou de 

couleur 
 Ένα πρόβλημα μεγέθους ή 

χρώματος 
Document 2 

1) Se tromper  Κάνω λάθος/ μπερδεύομαι 
2) Le conseil Conseiller. Η συμβουλή 
3) Des coupes de vêtements  Η γραμμή τωνρούχων 
4) Utiliser   Χρησιμοποιώ 
5) Agrandir Grand. Μεγαλώνω/ μεγεθύνω 
6) Le détail Les précisions. Η λεπτομέρεια 
7) L’avis L’opinion. Η γνώμη 
8) Un acheteur Acheter. 

Un achat. 
Ένας αγοραστής 

9) Avant de… ≠ Après. Πριναπό… 
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10) Terminer Finir. Τελειώνω 
11) L’achat Acheter. Ηαγορά 
12) L’opinion L’avis. Ηγνώμη 
13) Sur le blog  Στομπλογκ/ 

στηνπροσωπικήσελίδα 
14) Les réseaux sociaux  Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  
15) Les conditions de retour  Οι όροι επιστροφής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Document 3 

1) Retourner  Επιστρέφω 
2) Gratuitement Gratuit. 

Sans payer. 
Δωρεάν 

3) La commande Commander. Η παραγγελία 
4) Payer Régler. Πληρώνω 
5) Les frais d’expédition Le cout de 

l’expédition. 
Τα έξοδα αποστολής 

6) Le transporteur Transporter. Ο μεταφορέας 
7) Livrer La livraison. Παραδίδω 
8) Replacer   Επανατοποθετώ 
9) L’emballage initial  Η αρχική συσκευασία 
10) Accompagné de…  Συνοδευόμενος από… 
11) Les étiquettes  Οι ετικέτες 
12) Coller  Κολλάω 
13) L’étiquette de retour 

prépayée 
 Η ετικέτα προπληρωμένης 

επιστροφής 
14) La livraison Livrer. Η παράδοση 
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4. Lirepours’informer : Διαβάζω για να πληροφορηθώ 
 

1) Décider La décision. Αποφασίζω 
2) Deux fois par an  2 φορές τον χρόνο 
3) Les grands noms  Τα μεγάλα ονόματα 
4) Présenter   La présentation. 

Le présentateur. 
Παρουσιάζω 

5) La création Créer. Η δημιουργία 
6) Admirer L’admiration. Θαυμάζω 
7) La tendance  Η τάση 
8) La prochaine saison  Η επόμενη σεζόν 
9) L’habit S’habiller. Το ρούχo 
10) Le styliste Le style. Ο στυλίστας 
11) Être influencé de… L’influence. Είμαι επηρεασμένος 

από… 
12) Le tendanceur  Ο δημιουργός νέων 

τάσεων 
13) Prévoir La prévision. Προβλέπω 
14) Travailler en équipe.  Δουλεύω σε ομάδα. 
15) Le spécialiste  Ο ειδικός 
16) L’artiste  Ο καλλιτέχνης 
17) Le créateur Créer. 

La création. 
Ο  δημιουργός 

18) Ensemble   Μαζί 
19) Fort  Δυνατός 
20) Les 3 ans à venir  Τα 3 επόμενα χρόνια 
21) Ensuite Après. Έπειτα 
22) Vendre  ≠ Acheter. Πουλάω 
23) S’inspirer L’inspiration. Εμπνέομαι 
24) Les meubles  Τα έπιπλα 
25) Les cosmétiques Les crèmes pour le 

visage. 
Τα καλλυντικά 

26) La nourriture  Η τροφή 
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2) L’hôpital  Το νοσοκομείο 
3) La capitale française  Η γαλλική πρωτεύουσα 
4) Le chimiste La chimie. Ο χημικός 
5) Découvrir  Ανακαλύπτω  
6) Le vaccin contre la rage  Το εμβόλιο ενάντια στην 

λύσσα 
7) Le SAMU (Service d’aide 

médicale urgente) sauve des 
vies tous les jours. 

 Το ΕΚΑΒ (κέντρο 
έκτακτης ιατρικής 
βοήθειας ) σώζει ζωές 
κάθε μέρα. 

8) Seulement  Μόνο 
9) Le réseau de métro parisien  Το δίκτυο του μετρό του 

Παρισιού 
10) Inaccessible   Μη προσβάσιμο 
11) Les personnes handicapées  Τα άτομα με αναπηρία 
12) La pharmacie  Το φαρμακείο 
13) Récupérer des médicaments 

prescrits par notre médecin. 
 Παίρνουμε τα φάρμακα 

που είναι γραμμένα από 
τον γιατρό μας. 

14) Allô!  Γεια !(στοτηλέφωνο) 
15) -Je suis bien au cabinet du 

docteur Morel ? 
-Oui, C’est moi-même! 

  -Έχω καλέσει το ιατρείο 
του γιατρού Morel; 
- Ναι, ο ίδιος 

16) -C’est Mme Roux à l’appareil!  - H κα Roux στο 
τηλέφωνο! 

17)  Avoir de la fièvre.  Έχω πυρετό. 
18) Il a 38 de température.  Έχει 38 πυρετό. 
19) Il n’a pas dormi cette nuit.  Δεν κοιμήθηκε σήμερα 

το βράδυ. 
20) Être inquiet.  S’inquiéter. Είμαιανήσυχος. 
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21) Tousser beaucoup.  Βήχωπολύ. 
22) Prendre du sirop pour la toux.  Παίρνω σιρόπι για τον 

βήχα. 
23) Le changement Changer. Η αλλαγή 
24) Avoir le nez qui coule.  Η μύτη μου τρέχει. 
25) Quelque part  Κάπου 
26) Avoir mal à (au ventre/ à la 

tête/ à l’estomac). 
 Πονάω σε (στην κοιλιά/ 

στο κεφάλι/στο στομάχι). 
27) Le repas est équilibré.  Το γεύμα είναι 

ισορροπημένο. 
28) Les boissons sucrées  Τα ζαχαρούχα ποτά 
29) Un problème alimentaire  Ένα διατροφικό 

πρόβλημα 
30) La consultation Consulter un médecin. Η ιατρική επίσκεψη 
31) Calmer Tranquilliser. 

Calme. 
Ηρεμώ 

32) Prendre la température.  Παίρνω την 
θερμοκρασία. 

33) Augmenter ≠ Diminuer. Αυξάνω 

 
Dossier 

8 

 
Chez le docteur 

 Je suis malade 
1) Je vais chez le médecin 

généraliste. 
 Πηγαίνωστονπαθολόγο. 

2) J’attends dans la salle 
d’attente de son cabinet, 
puis il me reçoit. 

3) Je ne me sens pas bien.  Δεν νιώθω καλά. 
4) Où as-tu mal?  Πού πονάς; 
5) J’ai mal à la gorge et 

6) J’éternue tout le temps.  Φταρνίζομαι όλη την ώρα. 
7) Je tousse beaucoup.  Βήχω πάρα πολύ. 
8) As-tu de la fièvre?  Έχεις πυρετό; 
9) Je me sens faible.  Νιώθω αδύναμος. 
10) Je ne peux pas respirer.  Δε μπορώ να αναπνεύσω. 
11) J’ai le nez bouché.  Έχω  βουλωμένη  μύτη. 
12) Il faut te reposer et bien 

13) Prendre des 
médicaments. 

 Παίρνω φάρμακα. 

 Περιμένω στην αίθουσα 
αναμονής του ιατρείου του,
 έπειτα με δέχεται. 

 Πρέπει να ξεκουραστείς
manger.                                         και να τρως καλά. 

 Πονάει ο λαιμός μου 
j’ai mal à la tête.                          και το κεφάλι μου.  



DELF A2 Katranidou 

  
VOCABULAIRE ELABORE PAR M.PAPADAKI 85 

 

 

 

 

 

 

 

18) De quoi souffrez-vous ?  Από τι υποφέρετε; 
19) Que vous arrive-t-il ?  Τι σας συμβαίνει; 
20) Je  suis malade depuis deux 

jours. 
 Είμαι άρρωστος εδώ και 2 

μέρες. 
21) J’ai mal partout.  Πονάω παντού. 
22) Pouvez-vous me décrire les 

symptômes? 
 Μπορείτε να μου 

περιγράψετε τα 
συμπτώματα; 

23) J’ai mal au cœur.   Έχω ναυτία. 
24) J’ai vomi hier.  Έκανα εμετό χτες. 
25) J’ai des frissons.  Έχω κρυάδες/ ρίγη. 
26) J’ai froid et je tremble.  Κρυώνω και τρέμω. 
27) J’ai pris froid.  Κρύωσα. 
28) Avez-vous fait le vaccin 

contre la grippe ? 
 Έχετε κάνει το εμβόλιο 

κατά της γρίπης; 
29) Le docteur ausculte la 

patiente.  
 Ο γιατρός ακροάζεται την 

ασθενή. 

14) Ce n’est pas la peine de 
prendre des 
antibiotiques. 

 Δεν χρειάζεται να πάρεις αντιβίωση. 

15) Tu n’as pas d’angine.  Δεν έχειςαμυγδαλίτιδα. 
16) Tu as juste un rhume/ tu 

es enrhumé. 
 Έχεις μόνο ένα συνάχι / είσαι συναχωμένος. 

17) Il faut juste te reposer, 
rester chaud et boire des 
boissons chaudes.  

 Πρέπει μόνο να ξεκουραστείς, να μείνεις στα 
ζεστά και να πίνεις ζεστά ροφήματα. 
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30) Il examine sa gorge, ses 
oreilles. 

 Εξετάζει τον λαιμό της, τα 
αυτιά της. 

31) Ne vous inquiétez pas !  Μην ανησυχείτε! 
32) Vous serez guérie très vite.  Θα θεραπευτείτε πολύ 

γρήγορα/ θα γίνετε 
γρήγορα καλά. 

33) Le docteur prescrit une 
ordonnance. 

 Ο γιατρός γράφει μια  
συνταγή.  

34) Un sirop et des comprimés.  Ένα σιρόπι και 
δισκία(χαπάκια). 

35) Acheter chez le pharmacien.  Αγοράζω στον 
φαρμακοποιό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux urgencies 
1) J’ai eu un accident.   Είχαέναατύχημα. 
2) Je suis tombé du 

vélo et je me suis 
cassé la jambe. 

 Έπεσα από το ποδήλατο και έσπασα 
το πόδι μου. 

3) Je me suis ouvert le 
front. 

 Άνοιξε το μέτωπό μου. 

4) Il y avait du sang 
partout. 

 Υπήρχεαίμαπαντού.  

5) Je me suis brûlé. La brulure. Κάηκα. 
6) Maman a appelé une 

ambulance et nous 
sommes allés à 
l’hôpital/ aux 
urgences. 

 Η μαμά φώναξε ένα ασθενοφόρο 
και πήγαμε στο νοσοκομείο/ στα 
επείγοντα. 

7) On m’a fait des 
points de suture. 

 Μου έκαναν ράμματα. 

8) On m’a fait une  Μου έκαναν αναισθησία για να μην 
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anesthésie pour ne 
pas avoir mal. 

πονάω. 

9) On m’a mis la 
jambe dans un 
plâtre. 

 Μου έβαλαν το πόδι στον γύψο. 

Santé et alimentation 
1) Bien manger est 

essentiel pour une 
bonne santé. 

Bien manger est 
important pour 
être en forme. 

Το να τρως 
καλά είναι 
βασικό για 
μια καλή 
υγεία. 

2) Evite les aliments 
gras et sucrés. 

 Να 
αποφεύγεις 
τα λιπαρά 
και γλυκά 
τρόφιμα.  

3) Ne grignote pas 
entre les repas. 

Ne mange pas 
entre les repas. 

Μην 
τσιμπολογάς 
ανάμεσα 
στα 
γεύματα. 

4) Mange beaucoup de 
fruits et de 
légumes. 

 Να τρως 
πολλά 
φρούτα και 
λαχανικά. 

5) Bois beaucoup 
d’eau ! 

 Να πίνεις 
πολύ νερό! 

6) Quand on mange 
des bêtises dans les 
fastfoods on 
grossit. 

 Όταν τρώμε 
βλακείες  
στα 
φαστφουντ 
παχαίνουμε. 

7) On devient obèse.  Γινόμαστε 
παχύσαρκοι. 

8) Certaines jeunes 
filles veulent être 

 Κάποια 
κορίτσια 
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Hygiène 
1) Il faut avoir une bonne 

hygiène. 
 

 Πρέπει να ακολουθούμε μια 
σωστή υγιεινή. 

2) Il faut toujours se laver 
les mains avant et après 
les toilettes. 

 Πρέπει πάντα να πλένουμε 
τα χέρια μας πριν και μετά 
την τουαλέτα. 

3) Se brosser les dents trois 
fois par jour. 

 Πλένω/βουρτσίζω  τα 
δόντια μου τρεις φορές την 
ημέρα. 

4) C’est important de se 
doucher une fois par 
jour. 

 Είναι σημαντικό να κάνεις 
ντουζ μία φορά την ημέρα. 

 

 

 
Dossier  

 
 Compréhension de l’écrit 

minces.  θέλουν  να 
είναι λεπτά. 

9) Elles peuvent avoir 
de graves 
problèmes de santé. 

 Μπορεί να 
έχουν 
σοβαρά 
προβλήματα 
υγείας. 

Tabac 
1) Heureusement les jeunes 

fument de moins en moins. 
 

 Ευτυχώς οι νέοι καπνίζουν 
όλο και λιγότερο. 

2) Las paquets de cigarettes 
sont de plus en plus chers. 
 

 Τα πακέτα τσιγάρων είναι 
όλο και πιο ακριβά. 

3) Depuis 2006 une loi 
interdit de fumer dans les 
lieux publics. 

 Από το 2006  ένας νόμος 
απαγορεύει το κάπνισμα 
στους δημόσιους χώρους. 
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     8 
 

1.Lirepours’orienter : Διαβάζω για να προσανατολιστώ 
 
1) Faire partie de…  Παίρνω μέρος σε… 
2) Une association bénévole Le bénévolat. Μία εθελοντική οργάνωση 
3) L’annonce Annoncer. Η ανακοίνωση 
4) Le volontaire Le bénévole. 

Le volontariat. 
Ο εθελοντής 

5) Recruter  Στρατολογώ/ 
προσλαμβάνω 

6) Rendre visite à…  Επισκέπτομαι… 
7) Les personnes âgées  Τα ηλικιωμένα άτομα 
8) Organiser des rencontres.  Οργανώνω συναντήσεις. 
9) Informer les jeunes.  Πληροφορώ τους νέους. 
10) Les droits de l’enfant  Τα δικαιώματα του παιδιού 
11) L’action  Η δράση 
12) Le bénévole Le volontaire. Ο εθελοντής 
13) Recueillir  Συλλέγω/ συγκεντρώνω 

14) Le réfugié  Ο πρόσφυγας 

15) Des collectes d’aliments 
en conserve 

 Συλλογή 
κονσερβοποιημένων 
προϊόντων 

16) Rechercher   Αναζητώ 
17) La scolarité  Η σχολική ζωή/ η φοίτηση 
18) Agir  Δρω 
19) Devenir  Γίνομαι 
20) Venir en  aide à nos amis à 

quatre pattes. 
 Βοηθάμε τους τετράποδους 

φίλους μας. 
21) Soigner  Φροντίζω 
22) Une expérience formidable  Μία καταπληκτική εμπειρία 
23) Rassembler   Μαζεύω/ συγκεντρώνω 
24) Tenir compagnie.  Κάνω συντροφιά/ παρέα. 
25) Actif   Δραστήριος 
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2. Lire une correspondαnce courte et simple : 
Διαβάζωένακείμενοαλληλογραφίαςμικρόκαιαπλό 
 
1) Quelqu’un a sonné.  Κάποιος χτύπησε το 

κουδούνι. 
2) Courir  Τρέχω 
3) Glisser  Γλιστράω 
4) Se casser le bras droit.  Σπάω το δεξί μου χέρι. 
5) Le poignet  Ο καρπός 
6) C’est très douloureux.  Πονάει πολύ. 
7) Faire quelques radios 

supplémentaires. 
 Κάνω μερικές 

συμπληρωματικές 
ακτινογραφίες. 

8) La douleur  Ο πόνος 

9) Du coup  Ξαφνικά 
10) Écrire de la main droite.  Γράφω με το δεξί χέρι. 
11) C’est vraiment pas 

pratique. 
 Δεν είναι πραγματικά 

καθόλου πρακτικό. 
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12) Apporter son ordinateur 
portable. 

 Φέρνω τον φορητό 
υπολογιστή μου. 

13) Prendre des notes.  Κρατάω σημειώσεις. 
14) Taper  Πληκτρολογώ 
15) Avoir le temps  Έχω τον χρόνο 
16) S’ennuyer  Βαριέμαι 
17) Garder le plâtre.  Κρατάω τον γύψο. 

 

3. Lire des instructions simples : Διαβάζωαπλέςοδηγίες 
Document 1 

1) Une dizaine d’enfants  Καμιά δεκαριά παιδιά 
2) Une gastro-entérite  Μία γαστρεντερίτιδα 
3) Suivre quelques conseils 

d’hygiène. 
 Ακολουθώ κάποιες 

οδηγίεςυγιεινής . 
4) Éviter une épidémie.  Αποφεύγω μια επιδημία. 
5) Vomir  Κάνω εμετό 
6) La disparition des 

symptômes. 
 Η εξαφάνιση των 

συμπτωμάτων 
7) L’infirmière scolaire  Η σχολική νοσοκόμα 
8) Se tenir à votre 

disposition. 
 Παραμένω/ είμαι  στην 

διάθεσή σας. 
9) Pour toute information 

supplémentaire 
 Για κάθε συμπληρωματική 

πληροφορία 
10) La compréhension  Η κατανόηση 

 Document 2 
1) Les mesures préventives de 

base 
 Τα βασικά προληπτικά 

μέτρα 
2) Se laver les mains 

régulièrement à l’eau et au 
savon. 

 Πλένω τα χέρια συχνά με 
νερό και σαπούνι. 

3) Pendant au moins 15 
secondes 

 Για τουλάχιστον 15 
δευτερόλεπτα 

4) Préparer les repas.  Eτοιμάζω τα γεύματα. 
5) Bien laver les vêtements 

qui sont salis. 
 Πλένω καλά τα ρούχα που 

είναι λερωμένα. 
6) Les vomissements Vomir. Οι εμετοί 
7) Nettoyer tous les objets 

touchés par le malade. 
 Πλένω όλα τα αντικείμενα 

που έχει αγγίξει ο ασθενής. 
8) L’eau de javel  Νερό με χλωρίνη 
9) Ne pas partager les 

serviettes de bain. 
 Δεν μοιραζόμαστε τις 

πετσέτες του μπάνιου. 
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10) Ranger les brosses à dents 
séparément. 

 Τακτοποιώ τις 
οδοντόβουρτσες ξεχωριστά. 

11) La contagion  Η μόλυνση 
12) Jeter   Πετάω 
13) Immédiatement Tout de suite. Αμέσως 

 

 

 

 
 

Document 3 
1) Il faut essayer de 

faire plusieurs petits 
repas par jour. 

 Πρέπει να προσπαθήσουμε 
να κάνουμε πολλά μικρά 
γεύματα. 

2) Une alimentation 
diversifiée 

 Μία διαφοροποιημένη 
διατροφή 

3) Les féculents  Οι υδατάνθρακες 
4) Le poisson cuit à la 

vapeur 
 Το ψάρι ψημένο στον ατμό 

5) Le poulet  Το κοτόπουλο 

6) Les carottes cuites  Τα ψητά καρότα  
7) Les fibres  Οι φυτικές ίνες 
8) Les légumes verts ou 

crus 
 Τα πράσινα και νωπά 

λαχανικά 
9) Éviter la 

déshydratation. 
 Αποφεύγω την αφυδάτωση. 

4. Lirepours’informer : Διαβάζω για να πληροφορηθώ 
1) Les microbes  Τα μικρόβια 
2) Attraper la grippe.  Κολλάω γρίπη. 
3) Tomber malade.  Αρρωσταίνω. 
4) Particulièrement 

contagieux 
 Ιδιαίτερα κολλητικός/ 

μεταδοτικός 
5) Lorsque Quand. Όταν 
6) Les signes  Τα σημάδια 
7) La fatigue Fatigué(e). Η κούραση 
8) Dans la plupart des 

cas 
 Στις περισσότερες 

περιπτώσεις 
9) Durer La durée. Διαρκώ 
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Dossier 

9 

 
Vive le sport et les 

loisirs ! 
 

 

Civilisation/ Dialogue 
1) Se promener en barque.  Κάνω βαρκάδα. 
2) Le bois La foret. Το δάσος 
3) Un parc public  Ένα δημόσιο πάρκο 
4) Trois fois plus grand 

que… 
 3 φορές πιο μεγάλο από … 

5) La montagne russe  Το τρενάκι του λούναπαρκ 
6) Provoquer  Προκαλώ 
7) Une sensation forte  Μία δυνατή αίσθηση 
8) À couper le souffle.  Πουκόβει την ανάσα. 
9) La jeunesse  Le jeune. Η νεότητα 
10) Se rassembler Se réunir. Συγκεντρωνόμαστε 
11) Gratuit ≠ Payant. Δωρεάν 
12) La fête de la musique  Η γιορτή της μουσικής 
13) Sur la place  Στην πλατεία 
14) Regarder un film.  Βλέπω ένα φιλμ. 
15) En plein air  Υπαίθρια /σε εξωτερικό χώρο 
16) Il est d’accord.  Είναι σύμφωνος. 
17) Demander  Ζητάω/ ρωτάω 
18) Le cours La leçon. Το μάθημα 

10) Dangereux Le danger. Επικίνδυνος 
11) Les personnes les 

plus faibles 
 Τα πιο αδύναμα άτομα 

12) La femme enceinte  Η έγκυος γυναίκα 
13) Les plus de 65 ans  Στους άνω των 65 χρονών 
14) Recommander  Συνιστώ/συστήνω 
15) Se faire vacciner. Le vaccin. Εμβολιάζομαι. 
16) Il existe des gestes 

simples. 
 Υπάρχουν απλές κινήσεις. 

17) Transmettre  Μεταδίδω 
18) Les mouchoirs  Τα χαρτομάντηλα 
19) La poubelle  Ο κάδος απορριμμάτων 
20) S’approcher de…  Πλησιάζω σε… 
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19) Je ne peux pas te 
laisser sortir. 

 Δε μπορώ να σε αφήσω να 
βγεις. 

20) Très prèsde… Très proche 
de… 

Πολύ κοντά σε… 

21) La séance  Η προβολή 
22) Conseiller  Συμβουλεύω 
23) Génial Super. Θαυμάσιο/απίθανο 
24) Un projet  Μία εργασία/ ένα σχέδιο 

έργου 
25) Les devoirs  Τα καθήκοντα/ η εργασία για 

το σπίτι 
26) Également Aussi. Επίσης/ εξίσου 
27) Réviser Les révisions. Κάνω επανάληψη 
28) Montrer  Δείχνω 
29) L’emploi de temps  Το πρόγραμμα 
30) Le musée 

d’histoirenaturelle 
 Το μουσείο φυσικής ιστορίας 

31) C’est promis ! Promettre. 
La promesse. 

Είναι υπόσχεση!/ το 
υπόσχομαι 

 

 

J’adore le sport 
1) J’adore faire du sport, 

je suis grand sportif. 
 Λατρεύω να κάνω σπορ, 

είμαι πολύ αθλητικός. 
2) J’aime jouer au 

football, au basket, 
au volley, au tennis 
de table. 

 Μου αρέσει να παίζω 
ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, 
και επιτραπέζιο τένις (πινγκ- 
πονγκ). 

3) Le sport est une 
activité physique qui 
me fait beaucoup de 
bien. 

 Το άθλημα είναι μία φυσική 
δραστηριότητα που μου κάνει 
πολύ καλό. 

4) Je me défoule.  Ξεδίνω. 
5) Je me sens en forme.  Αισθάνομαι σε φόρμα. 
6) Ça me détend. Ça me relaxe. Με χαλαρώνει. 
7 Je suis inscrit à un 

club de foot. 
Je suis membre 
d’un club de 
sport. 

Είμαι εγγεγραμμένος σε ένα 
κλαμπ ποδοσφαίρου. 

8) On joue sur un 
terrain de foot. 

 Παίζουμε σε ένα γήπεδο 
ποδοσφαίρου. 

9) On va au stade de 
foot. 

 Πηγαίνουμε στο γήπεδο 
ποδοσφαίρου. 

10) Je m’entraîne trois  Προπονούμαι 3 φορές την 
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fois par semaine. εβδομάδα. 
11) L’entraînement dure 

2 heures. 
 Η προπόνηση διαρκεί 2 ώρες. 

12) Notre entraîneur est 
très sympa. 

 Ο προπονητής μας είναι 
πολύ συμπαθητικός. 

13) Notre équipe va 
participer au 
championnat de foot. 

 Η ομάδα μας θα 
συμμετάσχει στο 
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. 

14) J’espère qu’on va 
marquer un but et 
gagner. 

 Ελπίζω ότι θα σκοράρουμε 
ένα γκολ και θα κερδίσουμε. 

15) L’année dernière, on a 
perdu le match contre 
l’équipe adverse. 

 Πέρυσι χάσαμε τον αγώνα 
απέναντι στην αντίπαλη 
ομάδα. 

16) Cette année il faut 
battre l’adversaire. 

 Φέτος πρέπει να νικήσουμε 
τον αντίπαλο. 

17) L’arbitre donne des 
cartons jaunes aux 
joueurs qui font des 
fautes. 

 Ο διαιτητής δίνει κίτρινες 
κάρτες στους παίχτες που 
κάνουν λάθη. 

18) C’est une rencontre 
amicale entre les 
deux équipes. 

 Είναι ένας φιλικός αγώνας 
ανάμεσα στις δύο ομάδες. 

19) C’est une 
compétition. 

 Είναι μία αθλητική 
αναμέτρηση. 

20) On pratique un sport.  Ασχολούμαστε με ένα 
άθλημα. 

21) On s’exerce à un 
sport. 

 Εξασκούμαστε σε ένα 
άθλημα. 

22) On fait du sport.  Κάνουμε ένα άθλημα. 

les sports collectifs 
1) Je préfère les sports 

collectifs/ d’équipe. 
 Προτιμώ τα ομαδικά σπορ. 

2) Le foot et le basket sont 
mes sports préférés. 

 Το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ 
είναι τα αγαπημένα μου 
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αθλήματα. 
3) Il existe d’autres sports 

collectifs : le volley ball, le 
hockey (sur glace ou sur 
gazon), le rugby.  
 

 Υπάρχουν και άλλα ομαδικά 
αθλήματα: το βόλεϊ, το χόκεϊ 
(στον πάγο ή στο γκαζόν), το 
ράγκμπι. 

4) Pour les sports collectifs, 
il faut avoir l’esprit 
d’équipe. 

 Για τα ομαδικά αθλήματα 
πρέπει να έχεις ομαδικό 
πνεύμα. 

5) Pour gagner un match, il 
faut bien s’entendre avec 
les autres joueurs. 

 Για να κερδίσεις έναν αγώνα, 
πρέπει να τα πηγαίνεις καλά με 
τους άλλους παίχτες. 

les sportsindividuels 
1) Je fais de la gymnastique, 

je fais de la danse. 
 Κάνω 

γυμναστική, κάνω 
χορό. 

2) Je cours. Courir.  
La course à pied. 

Τρέχω. 

3) Je m’entraîne pour une 
course d’endurance, pour le 
marathon. 
 

 Προπονούμαι για 
έναν αγώνα 
αντοχής, για τον 
μαραθώνιο. 

4) Je pratique des sports de 
combat : la boxe, la lutte, 
le karaté, l’escrime. 

 Εξασκώ πολεμικά 
αθλήματα: το 
μποξ, την πάλη το 
καράτε, την 
ξιφασκία. 

5) Je fais de l’athlétisme : la 
course à pied, le saut en 
hauteur, le saut en 
longueur. 

 Κάνω στίβο: ο  
αγώνας δρόμου, 
το άλμα εις ύψος, 
το άλμα εις μήκος.  

6) Je fais du yoga, de la 
musculation, du jogging. 

 Κάνω γιόγκα, 
μυϊκή 
ενδυνάμωση, 
τζόκινγκ.  

7) Je fais du vélo/ de la 
bicyclette, des rollers, du 
patinage sur glace, du 
patinage artistique. 

 Κάνω ποδήλατο, 
πατίνια, πατινάζ 
στον πάγο, 
καλλιτεχνικό 
πατινάζ. 

8) Je fais du cyclisme, 
j’aimerais participer au 
Tour de France. 

 Κάνω ποδηλασία, 
θα ήθελα να 
συμμετάσχω στην 
ποδηλατικό γύρο 
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της Γαλλίας. 

9) Je monte à cheval/ je fais 
de l’équitation. 

 Ανεβαίνω στο 
άλογο, κάνω 
ιππασία. 

Lessports extrêmes 
1) Je suis fanatique des sports extrêmes. 

 
 Είμαι φανατικός των εξτρίμ 

σπορ. 
2) Je pratique le parapente, le rafting, je 

fais du skate et du vélo acrobatique. 
 

 Κάνω παραπέντε, 
ράφτινγκ, κάνω σκέιτ και 
ακροβατικό ποδήλατο. 

3) Pour tous ces sports, il faut porter un 
casque et des protections car ce sont 
des sports dangereux. 

 Για  όλα αυτά τα αθλήματα 
πρέπει να φοράμε κράνος 
και προστατευτικά γιατί 
είναι επικίνδυνα αθλήματα. 

4) Il faut être prudent car on peut 
facilement avoir un accident. 

 Πρέπει να είμαστε 
προσεκτικοί διότι μπορεί 
εύκολα να έχουμε ατύχημα 

Les sports d’hiver 
1) Mes parents adorent les 

sports d’hiver. 
 Οι γονείς μου λατρεύουν τα χειμερινά αθλήματα. 

2) Ils font du ski et de la luge.  Κάνουν σκι και έλκηθρο. 
3) Le ski alpin/ le ski de fond.  Το αλπικό σκι/ το σκι ανώμαλου εδάφους. 
4) Ils font aussi de la 

randonnée, de l’alpinisme, de 
la marche en montagne. 

 Κάνουν επίσης πεζοπορία, ορειβασία, πορεία στο 
βουνό. 

Les sports nautiques 
1) Je fais de la natation 

et j’adore tous les 
sports nautiques. 

 Κάνω κολύμβηση και λατρεύω όλα τα θαλάσσια αθλήματα.  

2) Je fais de la natation 
synchronisée. 

 Κάνω συγχρονισμένη κολύμβηση. 

3) Je fais du bateau/ de 
la voile, de la planche 
à voile, du ski 
nautique. 

 Κάνω  ιστιοπλοΐα, ιστιοσανίδα, θαλάσσιο σκι.  
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les Jeux Olympiques 
1) C’est la compétition 

sportive la plus 
regardée au monde, 
devant la coupe du 
monde de football. 

 Είναι η πιο δημοφιλής αθλητική αναμέτρηση στον κόσμο (που 
την παρακολουθεί όλος ο κόσμος), ακόμα περισσότερο κι από 
το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.   

2) Elle réunit des 
sportifs, hommes et 
femmes, de presque 
tous les pays. 

 Συγκεντρώνει αθλητές, άντρες και γυναίκες, σχεδόν από όλες 
τις χώρες. 

3) Les jeux olympiques 
ont lieu tous les 4 ans. 

 Οι Ολυμπιακοί Αγώνες γίνονται κάθε 4 χρόνια.  

4) Les participants sont 
des champions 
d’athlétisme, de voile, 
de basket, 
d’équitation, de 
natation. 

 Οι συμμετέχοντες είναι πρωταθλητές στίβου, ιστιοπλοΐας, 
μπάσκετ,  ιππασίας, κολύμβησης .  

5) Ce sont les meilleurs 
de leur pays. 

 Είναι οι καλύτεροι της χώρας τους. 

6) Les meilleurs prennent 
des médailles d’or, 
d’argent ou de bronze. 

 Οι καλύτεροι παίρνουν μετάλλια χρυσά, αργυρά, ή χάλκινα . 

On se détend 
1) Pendant le weekend, j’adore rester à 

la maison et me détendre. 
 Κατά την διάρκεια των διακοπών λατρεύω να μένω 

στο σπίτι και να χαλαρώνω. 
2) Mes loisirs préférés, c’est jouer aux 

jeux vιdéο ou on joue tous ensemble. 
 Τα αγαπημένα μου χόμπι είναι να παίζω 

βιντεοπαιχνίδια ή (να) παίζουμε όλοι μαζί. 
3) Parfois je joue en ligne sur internet et 

parfois des copains viennent à la 
maison et on joue tous ensemble.  

 Κάποιες φορές παίζω διαδικτυακά και κάποιες φορές 
φίλοι έρχονται στο σπίτι και παίζουμε όλοι μαζί. 

4) J’aime aussi jouer aux échecs avec 
mon grand-père et aux cartes avec 
ma cousine Alice, même si parfois, 
elle triche. 

 Μου αρέσει να παίζω σκάκι με τον παππού μου και 
χαρτιά με την εξαδέλφη μου την Αλίκη ακόμα και αν 
κάποιες φορές, εκείνη κλέβει.  
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5) Ma sœur préfère les jeux de société, 
comme le Scrabble ou le Monopoly. 

 Η αδελφή μου προτιμάει τα επιτραπέζια παιχνίδια 
όπως το  Scrabble ή την Μονόπολη.  

6) Dans chaque jeu, il y a un plateau, 
des pions et des dés. 

 Σε κάθε παιχνίδι υπάρχει ένα ταμπλό, πιόνια και 
ζάρια. 

7) Chaque joueur essaie de gagner la 
partie contre son adversaire. 

 Κάθε παίχτης προσπαθεί να κερδίσει την παρτίδα 
ενάντια στον αντίπαλό του. 

Les sorties 
1) Avec mes copains, le samedi, on va 

jouer au bowling ou au paintball. 
 Μαζί με τους 

φίλους μου, κάθε 
Σάββατο, 
πηγαίνουμε για 
μπόουλινγκ ή για 
χρωματοσφαίριση
.  

2) On se retrouve à plusieurs et on 
s’amuse bien. 

 Βρισκόμαστε 
πολλοί μαζί και 
διασκεδάζουμε 
πολύ. 

3) On joue en équipe et on essaie de 
gagner l’équipe adverse. 

 Παίζουμε ομαδικά 
και προσπαθούμε 
να κερδίσουμε την 
αντίπαλη ομάδα. 

4) Il y a toujours un vainqueur et un 
perdant. 
 

 Υπάρχει πάντα 
ένας νικητής και 
ένας ηττημένος. 

5) J’aime bien aussi aller dans les parcs 
d’attraction car j’adore les 
sensations fortes des montagnes 
russes. 

 Μου αρέσει πολύ 
να πηγαίνω στα  
λούναπαρκ  γιατί 
λατρεύω τα 
δυνατά 
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συναισθήματα/συ
γκινήσεις   στα 
τρενάκια. 

6) Moi, j’aime faire du shopping avec 
mes copines. 
 

 Εμένα μου αρέσει 
να κάνω ψώνια με 
τις φίλες μου. 

7) J’aime me promener/ me balader et 
faire les magasins. 
 
 

 Μου αρέσει να 
κάνω βόλτες και 
να ψωνίζω. 

8) D’habitude, on va dans des centres 
commerciaux où il y a tout :  
des magasins de chaussures, des 
magasins d’habits, on peut aussi 
aller au cinéma (dans les multiplex), 
puis manger au fast-food ou bien 
boire un café.  

 Συνήθως, 
πηγαίνουμε σε 
εμπορικά κέντρα 
όπου υπάρχουν 
απ’όλα:  
καταστήματα 
υποδημάτων, 
ρούχων, 
μπορούμε επίσης 
να πάμε σινεμά 
(με πολλές 
αίθουσες), έπειτα 
να φάμε στο 
φαστ-φουντ ή να 
πιούμε έναν καφέ. 

9) Ma sœur n’aime pas sortir le 
weekend. 

 Στην αδελφή μου 
δεν αρέσει να 
βγαίνει το 
Σαββατοκύριακο. 

10) Elle préfère rester  à la maison toute 
la journée, faire la grasse matinée et 
discuter au téléphone avec sa copine. 

 Προτιμά να μένει 
σπίτι όλη την 
ημέρα, να 
κοιμάται μέχρι 
αργά το πρωί και 
να μιλάει στο 
τηλέφωνο με την 
φίλη της. 

Écouter de la musique 
1) J’adore écouter de la musique.  Λατρεύω να ακούω 

μουσική. 
2) Je ne vais nulle part sans mon 

portable et mes écouteurs. 
 Δεν πηγαίνω πουθενά 

χωρίς το κινητό μου και 
τα ακουστικά μου. 

3) J’ai téléchargé tous mes tubes  Έχω κατεβάσει όλα τα 
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préférés. αγαπημένα μου 
τραγούδια. 

4) Mais ce que je préfère, c’est aller 
à des concerts de mes chanteurs 
préférés. 

 Αυτό που προτιμώ είναι 
να πηγαίνω στις 
συναυλίες των 
αγαπημένων μου 
τραγουδιστών. 

5) Pour aller à un concert, il faut 
réserver puis acheter des billets 
sur internet. 
 

 Για να πάω σε μία 
συναυλία, πρέπει να 
κάνω κράτηση και έπειτα 
να αγοράσω εισιτήρια 
στο ίντερνετ. 

6) J’aimerais tellement voir 
Beyoncé en concert. 

 Θα μου άρεσε τόσο να δω 
την Μπιγιονσέ σε 
συναυλία. 

7) Ma cousine l’a vue, elle habite 
aux Etats-Unis. 

 Η εξαδέλφη μου  την 
είδε, κατοικεί στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. 

8) Elle était folle de joie : elle a 
crié, elle a dansé, elle a chanté 
pendant deux heures. 

 Ήταν τρελή από χαρά : 
φώναξε, χόρεψε, 
τραγούδησε για δύο 
ώρες.  

9) C’étaituneexpérienceincroyable. 
 

 Ήταν μια απίστευτη 
εμπειρία. 

 
Le cinéma 
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1) J’adore aller au 
cinéma. 

 Λατρεύω να πηγαίνω στον κινηματογράφο. 

2) Le jour de la sortie 
des films, je fais la 
queue devant les 
guichets des salles 
de cinéma. 

 Την ημέρα που βγαίνουν τα φιλμ, κάνω ουρά μπροστά από τα ταμεία 
του σινεμά. 

3) Pour chaque film, il 
y a plusieurs 
séances par jour. 

 Για κάθε φιλμ, υπάρχουν πολλές προβολές την μέρα. 

4) Ce que je préfère, ce 
sont les films 
d’aventure, les 
comédies, les films 
 policiers qui ont du 
suspense et les 
films de science-
fiction. 
 

 Αυτό που προτιμώ είναι οι ταινίες περιπέτειας, οι κωμωδίες, οι 
αστυνομικές ταινίες που έχουν αγωνία και οι ταινίες επιστημονικής 
φαντασίας. 

5) Je déteste les films 
d’horreur, ça fait 
trop peur. 

 Απεχθάνομαι τις ταινίες τρόμου, με φοβίζουν πολύ. 

6) J’aime beaucoup les 
films américains, 
mon actrice préférée 
c’est Jennifer 
Lawrence. 

 Μου αρέσουν πολύ οι αμερικάνικες ταινίες, η αγαπημένη μου ηθοποιός 
είναι η  JenniferLawrence. 

7) Elle est vraiment 
belle. 

 Είναι πραγματικά όμορφη. 

8) Son dernier film 
était génial. Il  était 
super. 

 Η τελευταία της ταινία ήταν καταπληκτική. Ήταν υπέροχη. 

9) Par contre, le 
précédent était nul, 
c’était un vrai 
navet. 

 Αντιθέτως η προηγούμενη ήταν χάλια, ήταν πραγματική αποτυχία. 

Lethéâtre 
1) J’aime bien aller au théâtre.  Μου αρέσει να πηγαίνω στο θέατρο. 
2) Les acteurs sont sur la scène 

tout près des spectateurs. 
 Οι ηθοποιοί είναι στην σκηνή πολύ κοντά στους θεατές. 

3) Ça change du cinéma.  Είναι διαφορετικά από τον κινηματογράφο. 
4) Ce que j’aime bien, ce sont les 

comédies musicales, où les 
 Αυτό που μ’ αρέσει πολύ είναι οι μουσικές κωμωδίες 

(μιούζικαλ) όπου οι ηθοποιοί  τραγουδούν και χορεύουν.  
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acteurs chantent et dansent. 
5) J’aime aussi voir des spectacles 

de danse ou d’opéra. 
 Μου αρέσει πολύ να βλέπω θεάματα χορού ή όπερας. 

La lecture 
1) Mon loisir préféré, c’est la lecture.  Το αγαπημένο μου 

χόμπι, είναι η 
ανάγνωση.  

2) Le weekend je peux enfin lire ce que 
j’aime bien : des magazines, des 
romans policiers, des nouvelles, des 
BD. 

 Το Σαβ/κο, μπορώ 
επιτέλους να διαβάσω 
αυτό που μ’αρέσει 
πολύ. Περιοδικά, 
αστυνομικά 
μυθιστορήματα, 
διηγήματα, κόμικς. 

3) C’est vraiment agréable et ça me 
détend. 

≠ C’est vraiment 
désagréable et ça me 
stresse. 

Είναι πραγματικά 
ευχάριστο και με 
ξεκουράζει. 

Les fêtes 
1) Samedi je suis invité à une boum. 

 
 Το Σάββατο είμαι 

προσκεκλημένος σε 
ένα πάρτι.  
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 Compréhension de l’écrit 

 
 

1.Lirepours’orienter : Διαβάζω για να προσανατολιστώ 
1) Le centresportif Le gymnase. Tο εμπορικό κέντρο 
2) Le quartier  Ηγειτονιά/ η συνοικία 
3) Uneactivité sportive Un sport. Μίααθλητικήδραστηριότητα 
4) Faire partied’uneéquipe.  Γίνομαιμέλοςμιαςομάδας. 
5) Le monde  Οκόσμος 
6) L’entraînement S’entrainer. 

L’entraineur. 
Η προπόνηση 

7) Des réflexes rapides  Γρήγορα αντανακλαστικά 
8) S’inscrire à…  Εγγράφομαι σε… 
9) La natation synchronisée Nager. Η συγχρονισμένη 

κολύμβηση 
10) Un mélange Mélanger. Το μείγμα/ συνδυασμός 
11) Un cours de danse 

classique 
 Ένα μάθημα κλασικού 

χορού 
12) Un enseignantexpérimenté  Ένας έμπειρος/ 

εξειδικευμένος 
εκπαιδευτικός 

13) Le niveau  Το επίπεδο 

2) Je suis trop content, ça va être super!   Είμαι πάρα πολύ 
ευχαριστημένος, θα 
είναι σούπερ. 

3) Il faut aller choisir un cadeau pour 
Marie qui a son anniversaire. 

 Πρέπει να πάμε να 
διαλέξουμε ένα δώρο 
για την Μαρία που 
έχει τα γενέθλιά της. 

4) Choisir  un beau livre à la librairie.  Διαλέγω ένα ωραίο 
βιβλίο στο 
βιβλιοπωλείο. 

5) La semaine prochaine, c’est la fête de 
l’école. 

 Την επόμενη 
εβδομάδα, είναι η 
σχολική γιορτή. 

6) Il y a aura une kermesse avec un 
buffet et même un concours de 
déguisement! 

 Θα υπάρχει μία  
γιορτή με μπουφέ και 
ένας διαγωνισμός 
μεταμφίεσης. 
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14) Des places limitées  Περιορισμένες θέσεις 
15) Des barres parallèles  Παράλληλες μπάρες 

γυμναστικής 
16) Une barre fixe  Μία σταθερή μπάρα 

γυμναστικής 
17) Les anneaux  Οι δακτύλιοι γυμναστικής/ 

οι κρίκοι 
18) Un coursouvert Un cours de 

démonstration. 
Ένα ανοικτό μάθημα 

19) La sagesse Sage. Η  σοφία/ σύνεση 
20) Servir  Εξυπηρετώ 
21) La vie quotidienne  Η καθημερινή ζωή 
22) L’agression Agresser. 

Agressif. 
Η επιθετικότητα 

23) Grimper sur les arbres.  Σκαρφαλώνω στα δέντρα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lireunecorrespondαncecourteetsimple : Διαβάζω ένα κείμενο αλληλογραφίας 
μικρό και απλό  
1) Ce cours est réservé aux jeunes de 10 

ans. 
 Το μάθημα προορίζεται 

για νέους 10 χρονών. 
2) Progresserrapidement.  Προοδεύω γρήγορα. 
3) Apporter  Φέρνω 
4) La confiance Avoir confiance en… Η εμπιστοσύνη 
5) La coordination Coordonner. Ο συντονισμός 
6) La souplesse Souple. Η ευελιξία 
7) La force Fort. Η δύναμη 
8) Partager Le partage. Μοιράζομαι 
9) Une ambiance   Μία ατμόσφαιρα 

 

3. Lire des instructions simples : Διαβάζωαπλέςοδηγίες 
 



DELF A2 Katranidou 

  
VOCABULAIRE ELABORE PAR M.PAPADAKI 106 

 

Document 1 
1) Le bricolage Bricoler. Η χειροτεχνία 
2) Un concours annuel  Ένας ετήσιος διαγωνισμός 
3) Participer  Συμμετέχω 
4) Le collage Coller. Το κολάζ 
5) Voter Le vote. Ψηφίζω 
6) Un séjour Séjourner. Μία διαμονή 

Document 2 
1) Porter sur le thème de…  Αφοράτοθέματου… 
2) Un seul collage par 

participant 
 Ένα μόνο κολάζ ανά 

συμμετέχοντα 
3) Le carton  Το χαρτόνι 
4) La colle  Η κόλλα 
5) Les ciseaux  Το ψαλίδι 
6) Les papiers de couleur  Τα χρωματιστά χαρτιά 
7) Les feutres  Οι μαρκαδόροι 
8) Sur une feuille de format 

A4 
 Πάνω σε ένα φύλλο μεγέθους 

Α4 
 

 

 

 

 

 

 

 
Document 3 

1) Les résultats  Τα αποτελέσματα 
2) Nombreux  Πολυάριθμοι 
3) Participerà…  Συμμετέχω σε … 
4) Remercier Dire merci. Ευχαριστώ 
5) Un grand merci  Ένα μεγάλο ευχαριστώ 

6) Prendre le 
tempsde… 

 Αφιερώνω χρόνο για να… 

7) Disponible ≠ Indisponible. Διαθέσιμος  
8) Cliquer   Κλικάρω 
9) La liste des 

gagnants 
 Η λίστα των νικητών 

10) Le prix  Η τιμή 
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Télévision et célébrités 

 

Civilisation/ Dialogue  
1) Présenter Le présentateur. Παρουσιάζω 

11) Attribuer Donner. Παρέχω 
12) Sélectionner La sélection. Διαλέγω/ επιλέγω 

4. Lirepours’informer : Διαβάζω για να πληροφορηθώ 
 
1) La course d’escalier  Ο αγώνας με σκάλες 
2) Le principeest simple  Η βασική αρχή είναι 

απλή 
3) Le premier arrivé  Ο πρώτος που φτάνει 
4) La marche  Το σκαλοπάτι 
5) Champion  Ο πρωταθλητής 
6) Dominer  Κυριαρχώ 
7) Les gratte-ciel  Οι ουρανοξύστες 
8) Un entraînement S’entrainer. 

L’entraineur. 
Μία προπόνηση 

9) S’abîmer  Καταστρέφω 
10) Le genou  Το γόνατο 
11) Monter  ≠ descendre  Ανεβαίνω ≠ κατεβαίνω 
12) En courant  Τρέχοντας  
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2) Le journal télévisé de 
20h 

Les nouvelles à la télé. Οι ειδήσεις των 8 

3) Informer Les informations. Πληροφορώ 
4) Les téléspectateurs  Οι τηλεθεατές 
5) L’actualité  Η επικαιρότητα 
6) Le créateur Créer. 

La création. 
Ο δημιουργός 

7) Inventer L’invention. 
L’inventeur. 

Εφευρίσκω 

8) Le petit monstre  Το τερατάκι 
9) Faire rigoler. Faire rire. Κάνω (κάποιον) να γελάει. 
10) Les bêtises  Οι βλακείες 
11) Un jeu de téléréalité  Ένα παιχνίδι τηλεριάλιτι 
12) Sur la chaîne  Στο κανάλι 
13) Dévoiler son talent. Montrer son talent. Ανακαλύπτω το ταλέντο μου. 
14) Le réalisateur Réaliser. 

La réalisation. 
Ο σκηνοθέτης 

15) Célèbre dans le monde 
entier 

 Διάσημος σε ολόκληρο τον 
κόσμο 

16) Obtenir un Oscar.  Παίρνω ένα Όσκαρ. 
17) Incarner  Ενσαρκώνω  
18) Qu’est-ce que tu fais ce 

soir ? 
 Tι κάνεις σήμερα το βράδυ; 

19) Sans doute Peut-être. Πιθανώς/ μάλλον 
20) Regarder la télé.  Βλέπω τηλεόραση. 
21) Communiquer La communication. Επικοινωνώ 
22) Les réseauxsociaux  Τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 
23) La finale  Ο τελικός 
24) Je ne vais pas la 

manquer. 
 Δεν θα τον χάσω. 

25) L’émission  Η εκπομπή 
26) Avoir horreur  Σιχαίνομαι  
27) Ennuyeux  ≠ Intéressant. Βαρετός 
28) Se disputer La dispute. 

Se chamailler. 
Τσακώνομαι 

29) Ça me donne des idées.  Μου δίνει ιδέες. 
30) Faire la cuisine Cuisiner. Μαγειρεύω 
31) Il n’y a rien d’autre à 

voir. 
 Δεν υπάρχει τίποτα να δω. 

32) Diffuser une série.  Μεταδίδω μία σειρά. 
33) La violence Violent. Η βία 
34) Un documentaire 

animalier 
 Ένα ντοκιμαντέρ για τα ζώα 

35) La critique Critiquer. Η κριτική 
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36) L’adaptation d’un livre Adapter un livre au 
cinéma. 

Η κινηματογραφική 
προσαρμογή ενός βιβλίου 

37) Gagner ≠ Perdre. Κερδίζω 
38) Je te souhaite une 

bonne soirée. 
 Σου εύχομαι μία ευχάριστη 

βραδιά. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les émissions 
1) J’adore la télé. Je passe des 

heures devant mon 
téléviseur. 
 

 Λατρεύω την τηλεόραση. Περνάω ώρες 
μπροστά στην τηλεόρασή. 

2) Je suis un téléspectateur 
passionné. 
 

 Είμαι ένας παθιασμένος τηλεθεατής. 

 
3) 

J’allume la télévision avec 
la télécommande quand 
j’ai fini mes devoirs  et 
j’éteins quand c’est l’heure 
du dîner. 

 Ανάβω την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο 
όταν έχω τελειώσει τα μαθήματά μου και 
την σβήνω όταν είναι η ώρα του δείπνου. 

 
4) 

J’aime beaucoup regarder 
les séries policières, les 
films et les documentaires. 

 Μου αρέσει πολύ να βλέπω  αστυνομικές 
σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ. 

 
5) 

J’ai une préférence pour les 
jeux de connaissances avec 
un présentateur et un 
public. 

 Έχω μία προτίμηση για τα παιχνίδια 
γνώσεων με έναν παρουσιαστή και κοινό. 

 
6) 

J’aime aussi voir des 
émissions sportives, des 
feuilletons et certains 
dessins animés. 

 Μου αρέσει επίσης να βλέπω αθλητικές 
εκπομπές, σαπουνόπερες /σήριαλ και 
κάποια κινούμενα σχέδια.  
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7) 

Les émissions de téléréalité 
et les émissions de variété 
m’amusent aussi. 

 Οι εκπομπές ριάλιτι και οι εκπομπές 
ποικίλης ύλης με διασκεδάζουν επίσης. 

 
8) 
 

Ce qui m’énerve c’est la 
pub, les annonces 
publicitaires. 

 Αυτό που με εκνευρίζει είναι η διαφήμιση/ 
τα διαφημιστικά μηνύματα. 

9) Il y a en a tout le temps, 
c’est ennuyeux ! 

 Υπάρχουν/ εμφανίζονται όλη την ώρα, είναι 
βαρετό. 

10) Quand il y a des pubs, je 
change de chaîne, je zappe 
/je fais du zapping. 

 Όταν υπάρχουν διαφημίσεις, αλλάζω 
κανάλι, κάνω ζάπινγκ. 

Qu’est-ce qu’il y a à la télé ce soir ? 
Τι δείχνει η τηλεόραση απόψε; 

1) Il y a mon émission 
préférée qui passe sur 
France 2 ce soir. 

 Έχει την αγαπημένη μου εκπομπή που 
μεταδίδεται στο κανάλι France 2 σήμερα το 
βράδυ. 

2) C’est un jeu télévisé où 
des enfants chantent et 
dansent. 

 Είναι ένα τηλεοπτικό παιχνίδι όπου παιδιά 
τραγουδούν και χορεύουν. 

3) L’animateur est très 
sympathique et les 
candidats sont très 
jeunes. 

 Ο παρουσιαστής είναι πολύ συμπαθητικός 
και οι υποψήφιοι είναι πολύ νέοι. 

4) Ce que je ne rate jamais, 
c’est le jeu de téléréalité 
Survivor.  

 Αυτό που δεν χάνω ποτέ, είναι το παιχνίδι, 
ριάλιτιSurvivor. 

5) Je suis fana/ fan/ 
fanatique de la téléréalité 

 Είμαιφανατικόςτου ριάλιτι. 
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Pourquoi tu aimes cette émission? 
1) Moi j’aime regarder des films 

français car je comprends la langue 
et je découvre la France. 

 Εμένα μου 
αρέσει να 
βλέπω 
γαλλικές 
ταινίες επειδή 
καταλαβαίνω 
την γλώσσα 
και 
ανακαλύπτω 
την Γαλλία. 

2) Je préfère les documentaires parce 
que j’apprends toujours quelque 
chose de nouveau. 

 Προτιμώ τα 
ντοκιμαντέρ 
επειδή 
μαθαίνω 
πάντα κάτι το 
καινούργιο. 

3) J’aime les jeux : ça m’amuse, je 
trouve ça marrant/ drôle. 

 Μου αρέσουν 
τα παιχνίδια, 
με 
διασκεδάζουν, 
τα βρίσκω 
αστεία.  

 
4) 

J’adore les séries américaines. Elles 
sont bien faites et il y a toujours du 
suspense. 

 Λατρεύω τις 
αμερικάνικες 
σειρές. Είναι 
καλοφτιαγμένε
ς και υπάρχει 
πάντα αγωνία. 

Le journal télévisé 
1) Mon père regarde la télévision pour  Ο πατέρας  μου βλέπει 
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s’informer.  τηλεόραση για να 
ενημερωθεί. 

2) Il regarde le journal télévisé du soir 
et le bulletin météo. 

 Βλέπει τις βραδινές 
ειδήσεις και το δελτίο 
καιρού. 

3) Il aime suivre l’actualité politique et 
économique , il veut savoir ce qui se 
passe dans le monde. 

 Του αρέσει να 
παρακολουθεί την 
πολιτική και οικονομική 
επικαιρότητα, θέλει να 
ξέρει τι συμβαίνει στον 
κόσμο. 

Au concert 
1) Qui ne rêve pas d’être 

une star de cinéma ? 
 Ποιος δεν ονειρεύεται να είναι 

σταρ του σινεμά;  
2) Tout le monde  Όλος ο κόσμος 
3) Devenir une pop star.  Γίνομαι μία ποπ σταρ. 
4) Aller au concert.  Πηγαίνω στην συναυλία. 
5) J’ai fait la queue pour 

acheter mon billet au 
guichet. 

 Έκατσα στην ουρά για να 
αγοράσω το εισιτήριο στο γκισέ. 

6) Le spectacle 
commence. 

 Το θέαμα ξεκινάει. 

7) C’est génial.  Είναι υπέροχο. 
8) On a beaucoup dansé 

et chanté. 
 Χορέψαμεκαιτραγουδήσαμεπολ

ύ.  

 
 

Au festival de Cannes 

1) C’est un événement très important 
dans le monde du cinéma. 

 Είναι ένα γεγονός 
πολύ σημαντικό 
στον κόσμο του 
κινηματογράφου. 

2) Près d’une centaine de films du 
monde entier sont présentés. 

 Προβάλλονται 
περίπου 100 ταινίες 
απ’ όλον τον 
κόσμο. 

3) Vingt d’entre eux sont en 
compétition.  

 20 
απόαυτέςδιαγωνίζο
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Compréhension de l’écrit 

 
 

1.Lirepours’orienter  

νται. 
4) Obtenir la Palme d’or du meilleur 

film. 
 Κερδίζω το χρυσό 

φοίνικα για το 
καλύτερο φιλμ. 

5) Le prix  Το βραβείο 
6) Pour les artistes obtenir une 

récompense à Cannes représente une 
reconnaissance de leur talent. 

 Για τους 
καλλιτέχνες το να 
κερδίζουν μία 
επιβράβευση στις 
Κάννες αποτελεί 
μια αναγνώριση 
του ταλέντου τους. 

7) Fasciner le monde entier.  Γοητεύω όλον τον 
κόσμο. 

8) Attirer  Ελκύω/ προσελκύω 
9) Les célébrités Célèbre. Οι διασημότητες 

Les magazines et les paparazzi 
1) La vie privée des stars  Η ιδιωτική ζωή των σταρ 
2) Les articles  Τα άρθρα 
3) Des photographes 

spécialisés 
 Οι ειδικευμένοι φωτογράφοι 

4) Passer son temps à…  Περνάω την ώρα με… 
5) Espionner Un espion. Κατασκοπεύω 
6) Se cacher  Κρύβομαι 
7) Suivre partout.  Ακολουθώ παντού. 
8) Respecter Le respect. Σέβομαι 
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Διαβάζω για να προσανατολιστώ 
1) Êtreenfermé  Είμαι κλεισμένος  
2) Un entraînement artistique 

intense 
S’entrainer. 
Un entraineur. 

Μία έντονη 
καλλιτεχνική 
εκπαίδευση 

3) L’expressionscénique  Η σκηνική 
έκφραση 

4) Le chant Chanter. Το τραγούδι 
5) Le parc national  Το εθνικό πάρκο 
6) Une merveille de la nature  Ένα θαύμα της 

φύσης 
7) Le fleuve La rivière. Ο ποταμός 
8) Creuser les rochers.  Λαξεύω τις 

πέτρες. 
9) Un paysage unique au 

monde 
 Ένα τοπίο 

μοναδικό στον 
κόσμο 

10) Une chance  Μία ευκαιρία 
11) Les quarts de finale  Τα προημιτελικά 
12) Le choix Choisir. Η επιλογή 
13) Transformer La transformation. Μεταμορφώνω  
14) Le nourrisson  Το βρέφος 
15) Échanger  Ανταλλάσσω  
16) Parerreur  Κατά λάθος 
17) La naissance Naitre. Η γέννηση 
18) Revenir sur scène.  Επιστρέφω στην 

σκηνή. 
19)) Dès le moisd’avril  Από τον Απρίλιο 
20) Rediffuser   Αναμεταδίδω 

 

 

 

 

2. Lire une correspondαnce courte et simple  
Διαβάζω ένα κείμενο αλληλογραφίας μικρό και απλό  

 
1) Recommencer  Ξαναρχίζω 
2) L’année dernière L’année passée. Πέρυσι 
3) Rater un épisode  Χάνω ένα επεισόδιο 
4) Réel Vrai. 

≠ Irréel. 
Πραγματικός 

5) L’accident de la route  Το τροχαίο ατύχημα 
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6) Marcher La marche. Περπατώ 
7) Impatient  ≠Patient. Ανυπόμονος 
8) L’usage  L’utilisation. Η χρήση 
9) L’équitation  Η ιππασία 
10) Durer  La durée. Διαρκώ  

 

 

3. Lire des instructions simples 
Διαβάζωαπλέςοδηγίες 

Document 1 
1) Incroyable Croire. Απίστευτος 
2) Le talent Talentueux. Το ταλέντο 
3) Exceptionnel  Εξαιρετικός 
4) Imitateur  Imiter. Αυτός που μιμείται 
5) Unique   Μοναδικός  
6) Amusant Amuser. Διασκεδαστικός 
7) Étonnant Etonner. Εκπληκτικός 
8) Envoyer   Στέλνω 
9) Recevoir   Λαμβάνω 
10) Une réponse par courriel  Μία απάντηση με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο 
11) Dans les 2 semaines qui 

suivent votre demande 
d’insciption. 

 Μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες 
που ακολουθούν την αίτηση 
εγγραφής σας. 

Document 2 
1) J’ai le plaisir de vous annoncer 

que… 
 Έχω την χαρά να σας ανακοινώσω 

ότι… 
2) La participation Participer. Η συμμετοχή 
3) Approuver  Εγκρίνω 
4) Réserver des places. La réservation. Κάνω κράτηση θέσεων. 
5) Le dîner Diner. Το δείπνο 
6) Le spectacle  Το θέαμα 
7) L’occasion  Η ευκαιρία 
8) Le responsable  Ο υπεύθυνος 
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4. Lirepours’informer 
Διαβάζω για να πληροφορηθώ 

1) Un extrait  Ένα απόσπασμα 
2) Le tube  Το χιτ/ η επιτυχία 
3) Le moment L’instant. Η στιγμή 
4) Comprendre La compréhension. Καταλαβαίνω  
5) Les paroles  Τα λόγια 
6) Enregistrer des vidéos.  Κάνω εγγραφή βίντεο. 
7) Le rêve Rêver. Το όνειρο 
8) La réalité Réel. Η πραγματικότητα 
9) Grandir Grand. Μεγαλώνω 
10) Vivre ma passion  Ζω το πάθος μου 
11) Enaidant les autres  Βοηθώντας τους 

άλλους 
 

12) Vendre ≠ Acheter. Πουλάω 
13) Défendre  Υπερασπίζομαι  

Document 3 
1) Dépasser  Ξεπερνώ 
2) Au-delà de 5 minutes  Πέρα/ μετά από 5 λεπτά 
3) Couper  Κόβω 
4) Le matériel personnel  Ο προσωπικός εξοπλισμός/ 

υλικό 
5) L’heure de passage dans 

l’émission 
 Η ώρα της εμφάνισης στην 

εκπομπή 
6) Respecter Le respect. Σέβομαι  
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Dossier 
11 

On est branché 

 

Civilisation/ Dialogue 
1) L’ordinateur L’ordi. Ο υπολογιστής 
2) La tablette  Το τάμπλετ 
3) La chaîne de magasins  Η αλυσίδα 

καταστημάτων 
4) Êtreprésent ≠ Etre absent. Είμαι παρών  
5) Partout  Παντού 
6) L’étranger  Το εξωτερικό 
7) Humoristique L’humour. Χιουμοριστικός 
8) Il rassemble plus de 1.120.000 

abonnés sur YouTube. 
 Συγκεντρώνει 

περισσότερους από 
1.120.000 συνδρομητές 
στο ΥouTube. 

9) Le télétravail  H τηλεργασία   
10) Travaillerà distance.  Δουλεύω εξ’ 

αποστάσεως. 
11) Assister à…  Παρίσταμαι σε… 
12) Une réunion de travail par 

visioconférence 
 Μία 

συνεδρίαση/σύσκεψη  
μέσω τηλεδιάσκεψης 

13) Le consommateur Consommer. Ο καταναλωτής 
14) Attirer  Τραβάω/ ελκύω 
15) Le visiteur Visiter. Ο επισκέπτης 
16) Se connecter  Συνδέομαι 
17) Parler sur Viber.  Μιλάω στο Viber.  
18) Letéléphoneportable  Το κινητό τηλέφωνο 
19) Sévère Strict. Αυστηρός 
20) Queldommage !  Τι κρίμα ! 
21) Êtred’accord.   Είμαισύμφωνος.  
22) Partir en voyage.  Φεύγωγιαταξίδι. 
23) Apporter  Φέρνω 
24) La console  Ηκονσόλα 
25) Jouer à un nouveau jeu vidéo.  Παίζωένα καινούργιο 

παιχνίδι. 
26) Offrir  Προσφέρω  
27) Une île déserte  Ένα έρημο νησί 
28) Découvrir  Ανακαλύπτω  
29) Ensemble  Μαζί  
30) Suffire  Αρκεί 
31) Impatient  ≠ Patient. Ανυπόμονος  
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Les téléphones portables 
1) Presque tout le monde  Σχεδόν όλος ο κόσμος 
2) Un téléphone portable  Ένα κινητό τηλέφωνο 
 
3) 

Je suis complètement accro au 
portable. 

 Είμαι εντελώς  εθισμένος στο 
κινητό. 

4) Je ne peux pas me passer de mon 
portable. 

 Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς το 
κινητό μου. 

5) Un écran  Μία οθόνη 
6) Un ordinateur  Ένας υπολογιστής 
7) Avoir accès à Internet.  Έχω πρόσβαση στο Ίντερνετ. 
8) Envoyer des mails.  Στέλνω μαιλ. 
9) Prendre des photos.  Βγάζω φωτογραφίες. 
10) Écouter de la musique.  Ακούω μουσική. 
11) Consulter la météo.  Συμβουλεύομαι το δελτίο 

καιρού. 
12) Aller sur les réseaux sociaux.  Μπαίνω στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 
13) Télécharger des applications.  Κατεβάζω εφαρμογές. 
14) Envoyer des textos.  Στέλνω μηνύματα. 
15) Téléphoner  Τηλεφωνώ 
16) Allumé ≠ Eteint. Αναμμένο  
17) Je ne l’éteinsjamais.  Δεν το σβήνω/κλείνω ποτέ. 
18) Je le mets en mode silencieux.  Το βάζω σε αθόρυβη 

λειτουργεία. 
19) Pour ne pas déranger le cours.  Για να μην ενοχλώ το μάθημα. 
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L’ordinateur 
1) L’informatique  Η πληροφορική 
2) Un disque dur  Ένας σκληρός δίσκος 
3) Une souris  Ένα ποντίκι 
4) Un clavier  Ένα πληκτρολόγιο 
5) L’ordinateur portable  Ο φορητός 

υπολογιστής 
6) Léger ≠ Lourd. Ελαφρύς 
7) Facileà transporter  Εύκολος να 

μεταφερθεί 
8) Je me sers beaucoup de …  Χρησιμοποιώ … 
9) Communiquer La communication. Επικοινωνώ 
10) Je suis branché, connecté  Είμαι συνδεδεμένος 
11) Regarder  des vidéos sur YouTube.  Βλέπω βίντεο στο 

YouTube. 
12) Jouer à des jeux en ligne.   Παίζω παιχνίδια σε 

απευθείας σύνδεση.  
13) Je surfe sur Internet.  Σερφάρωστοίντερνετ. 
14) Aller sur des sites pédagogiques.  Μπαίνω σε 

παιδαγωγικούς 
ιστότοπους. 

15) Trouver des informations.  Βρίσκω πληροφορίες. 
16) Aider à   Βοηθώ 
17) Faire ses devoirs.  Κάνω τα μαθήματά 

μου. 

Tablettes et jeux video 
1) Les jeux vidéo sur console ou sur 

ordinateur 
 Τα 

βιντεοπαιχνίδια 
στην κονσόλα ή 
στον υπολογιστή 
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Dossier  
     11 

 
 Compréhension de l’écrit 

 
 

1.Lirepours’orienter : Διαβάζω για να προσανατολιστώ 
1) Εn aluminuim 100% recyclé  Από 100% ανακυκλώσιμο αλουμίνιο 
2) Fin et léger  Λεπτό και ελαφρύ 
3) 10 heuresd’autonomie  10 ώρες αυτονομία 
4) Être branché à une prise.  Είμαι  συνδεδεμένος σε μία πρίζα. 
5) En  promotion  Σε προσφορά 
6) Vite Rapidement. Γρήγορα 
7) Sans attendre  Χωρίς να περιμένω 
8) Le lecteur MP3  Το MP3 player 
9) Envente Vendre. Προς πώληση 
10) Un appareil photo  Μία φωτογραφική μηχανή 
11) La batterie   Η μπαταρία 
12) Le Mode Économie d’Énergie   Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 
13) Accompagner  Συνοδεύω 

14) Tout au long de votre journée  Καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας 

2) En réseauenligne  Σε απευθείας 
σύνδεση με το 
Ίντερνετ 

3) Créerune dépendance.  Δημιουργώ μία 
εξάρτηση. 

4) On doit jouer avec modération.  Οφείλουμε να 
παίζουμε με 
μέτρο. 

5) La tablette  Το τάμπλετ 
6) Je ne peux plus m’arrêter.  Δεν μπορώ πια 

να σταματήσω. 
7) J’ai décidé de l’utiliser seulement 

le weekend. 
 Αποφάσισα να 

το χρησιμοποιώ 
μόνο το 
σαββατοκύριακο
. 
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15) Étudier la photographie.  Σπουδάζω φωτογραφία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) L’appareil  Η συσκευή 
2) Accepter   Δέχομαι  
3) Utiliser L’utilisation. Χρησιμοποιώ 
4) Je n’ai pas le droit de… Je n’ai pas l’autorisation. Δεν έχω το δικαίωμα να… 
5) Je trouve ça un peu 

injuste. 
 Το βρίσκω λίγο άδικο. 

6) Ce n’est pas trop grave.  Δεν είναι πολύ σοβαρό. 
7) Injustifié  ≠ Justifié. Αδικαιολόγητο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lire des instructions simples : Διαβάζωαπλέςοδηγίες 
 

Document 1 
1) La presse  O τύπος 

2. Lireunecorrespondαncecourteetsimple : Διαβάζω ένα κείμενο αλληλογραφίας μικρό και 
απλό  
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2) Offrir un abonnement gratuit d’un 
mois. 

 Προσφέρω μία δωρεάν 
συνδρομή ενός μηνός. 

3) La version numérique  Η ψηφιακή έκδοση 
4) Lire des articles sur la tablette.  Διαβάζω άρθρα στο 

τάμπλετ. 
5) Participer à des jeux concours.  Συμμετέχω σε 

παιχνίδια διαγωνισμών. 
6) Il faut juste créer un compte sur le 

site. 
 Πρέπει μόνο να 

δημιουργήσεις έναν 
λογαριασμό στην 
ιστοσελίδα. 

7) En cas de problème  Σε περίπτωση 
προβλήματος 

8) Contacter   Επικοινωνώ/ έρχομαι σε 
επαφή με… 

9) Le service Client  Η εξυπηρέτηση 
πελατών 

Document 2 
1) La page d’accueil  H αρχική σελίδα 
2) L’icône  Το εικονίδιο 
3) En haut à droite  Πάνω δεξιά 
4) Compléter  Συμπληρώνω  
5) Le formulaire  Το έντυπο 
6) Une information personnelle  Μια προσωπική 

πληροφορία 
7) Un mot de passe  Ο κωδικός πρόσβασης 
8) Cliquer sur le bouton.  Πατάω το κουμπί. 
9) Comporter  Περιλαμβάνω 
10) Le chiffre  Το ψηφίο / ο αριθμός 
11) La lettre  Το γράμμα 

 

 

 
Document 3 

1) Le reflet  Η αντανάκλαση 
2) L’endroit  Το μέρος 
3) Le plus représentatif  Το πιο αντιπροσωπευτικό 
4) Un texte  Ένα κείμενο 
5) La description Décrire. Η περιγραφή 

6) Porter des lunettes de 
soleil. 

 Φοράω γυαλιά ηλίου. 

7) Refléter  Αντανακλώ 
8) Un monument  Ένα μνημείο 
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Dossier 

12 

 
30 millions d’amis 

 
 

9) Tout est possible  Όλα είναι πιθανά 
10) Publier La publication. Εκδίδω 
11) Le prochain 

numérod’avril 
 Το επόμενο τεύχος του 

Απριλίου 

4. Lirepours’informer : Διαβάζω για να πληροφορηθώ 
 

1) Les trois quarts des 
enfants 

 Τα 3/4 των παιδιών 

2) À partir de… Dès… Από… 
3) Parfois Quelques fois Κάποιες φορές 
4) Dès…  Από…  
5) Amener  Φέρνω 
6) Çadépend de   Εξαρτάταιαπό 
7) L’établissement  Τοίδρυμα/ τοκτήριο 
8) Fixer les règles  Ορίζω τουςκανόνες 
9) Autoriser le portable Permettre Επιτρέπω το κινητό 
10) Éteindre ≠ Allumer. Σβήνω 
11) Complètement  Εντελώς / πλήρως 
12) Interdire  Απαγορεύω 
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Civilisation/ Dialogue 
1) Les animaux de compagnie  Τα ζώα συντροφιάς/ τα κατοικίδια 
2) Plus de la moitié de…  Πάνω από το ήμισυ … 
3) Le métier La profession. To επάγγελμα 
4) Le promeneur de chien Se promener. Ο συνοδός σκύλων 
5) Dépanner Aider. Βοηθώ/ σώζω / επιδιορθώνω 
6) Les propriétaires  Οι ιδιοκτήτες 
7) Promener  Βγάζω βόλτα (κάποιον)  
8) Naturel  Φυσικός 
9) Au Sud de la France  Στα Νότια της Γαλλίας 
10) Élever   Μεγαλώνω / εκτρέφω 
11) Le cheval blanc  Το άσπρο άλογο 
12) L’habitat Habiter. 

Une habitation. 
Η κατοικία 

13) Les flamants roses  Τα φλαμίνγκο  
14) Le muséum (le musée) d’Histoire 

Naturelle  
 Το μουσείο φυσικής ιστορίας 

15) L’évolution des espèces  Η  εξέλιξη των ειδών 
16) Un espace d’exposition qui porte 

sur… 
 Ένας χώρος έκθεσης που αφορά… 

 

17) La diversité du monde vivant  Η ποικιλομορφία του ζωντανού κόσμου 
18) S’agrandir Grand. Μεγαλώνω 
19) Un aquarium  Ένα ενυδρείο 
20) Le zoo  Ο ζωολογικός κήπος  
21) Rouvrir   Ξανανοίγω 
22) Des travaux de rénovation  Οι εργασίες ανακαίνισης  
23) C’est une femelle  Είναι ένα θηλυκό 
24) Un instant Un moment. Ένα λεπτό/ μία στιγμή 
25) Allumer la webcam ≠ Eteindre. Ανοίγω την κάμερα 
26) Mignon  Beau. Χαριτωμένος 
27) De longues oreilles  Μακριά αυτιά 
28) Le renard  Η αλεπού 
29) Aller chez le vétérinaire.  Πηγαίνω στον κτηνίατρο. 
30) Absolument pas !  Σε καμία περίπτωση / με τίποτα ! 
31) Dormir  Κοιμάμαι 
32) Une animalerie Un animal. Ένα κατάστημα κατοικίδιων/petshop 
33) Un refuge pour animaux  Ένα καταφύγιο για ζώα 
34) S’occuper de…  Ασχολούμαι με… 
35) La vache  Η αγελάδα 
36) La chèvre  Η κατσίκα 
37) Garder   Κρατάω/ προσέχω  
38) Avoir beaucoup de chance.  Έχω πολλή τύχη. 
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refuge.  
 Τον υιοθέτησα εδώ και δύο 

χρόνια σε ένα καταφύγιο. 
4) Je m’en occupe tous les jours. 

(s’occuper de) 
 Ασχολούμαι με αυτόν κάθε 

7) Il dort au pied de mon lit.  Κοιμάται στα πόδια του 
κρεβατιού μου. 

δύο φορές την ημέρα. 
11) Il faut l’emmener chez le vétérinaire.  Πρέπει να τον πηγαίνω στον 

Animaux domestiques 
1) Le chien  Ο σκύλος 
2) Je le promène tous les matins.  Τον πάω βόλτα κάθε πρωί. 
3) Je l’ai adopté il y a  deux ans dans un 

μέρα. 
5) C’est un vrai bonheur.  Είναι πραγματική ευτυχία. 
6) Il cherche tout le temps les caresses 

8) On est inséparables.  Είμαστε αχώριστοι. 
9) C’est une grande responsabilité.  Είναι μια μεγάλη ευθύνη. 
10) Il faut le promener deux fois par jour.  Πρέπει να τον πηγαίνω βόλτα 

κτηνίατρο. 
12) Laver  Πλένω 
13) Nourrir  Τρέφω  
14) C’est aussi une contrainte.  Είναι μία υποχρέωση. 
15) Il faut nettoyer la litière.  Πρέπει να καθαρίζω την άμμο. 
16) Parfois  Κάποιες φορές 
17) Ça sent très mauvais.  Μυρίζει πολύ άσχημα. 
18) Un canari dans une cage  Ένα καναρίνι σε ένα κλουβί 
19) Un poisson rouge dans un bocal  Ένα χρυσόψαρο σε γυάλα 
20) Les cochons d’Inde   Τα ινδικά  χοιρίδια 
21) La tortue  Η χελώνα 
22) Les perroquets  Οι παπαγάλοι 

 Αναζητάει όλη την ώρα χάδια.  
et les câlins. 

Animaux de la ferme 
1) Élever des animaux.   Εκτρέφωζώα. 
2) Cultiver des fruits et légumes.  Καλλιεργώφρούτακαιλαχανικ

ά. 
3) Ramasser les œufs des poules dans  Μαζεύω αυγά από κότες στα 
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les poulaillers. κοτέτσια. 
4) Traire les vaches dans l’étable.  Αρμέγω τις αγελάδες στον 

αχυρώνα. 
5) Brosser les chevaux dans l’écurie.  Βουρτσίζω  τα άλογα στον 

στάβλο. 
6) S’occuper des cochons dans la 

porcherie. 
 Ασχολούμαι με τα γουρούνια 

στο χοιροστάσιο. 
7) Travailler dans l’agriculture et dans 

l’élevage n’est pas facile. 
 Το να δουλεύεις στην γεωργία 

και την κτηνοτροφία δεν είναι 
εύκολο. 

Animaux errants 
1) Les chiens errants dans les 

rues 
 Οι αδέσποτοι σκύλοι στον 

δρόμο. 
2) Ils sont abandonnés par 

leurs propriétaires. 
 Είναι εγκαταλελειμμένοι 

από τους ιδιοκτήτες. 
3) Mettre dans des refuges.  Βάζω σε καταφύγια. 
4) La société protectrice des 

animaux. 
 Η εταιρία προστασίας 

των ζώων. 

ζώο κατοικίδιο 
8) Les aquariums  Τα ενυδρεία 

Animaux sauvages 
1) Les animaux sauvages  Τα άγρια ζώα 
2) Dans la forêt  Στο δάσος 
3) Dans la jungle  Στην ζούγκλα 
4) Dans la savane  Στην σαβάνα 
5) Dans les glaciers  Στους πάγους 
6) Apprivoiser   Εξημερώνω 
7) Domestiquer  Εξημερώνω / κάνω κάποιο 
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complètement de notre planète. 
 Θα μπορούσαν να εξαφανιστούν 

εντελώς από τον πλανήτη μας/ 
3) Il faut absolument les protéger.  Πρέπει οπωσδήποτε να τα 

προστατέψουμε. 
4) La pollution Pollué. Η μόλυνση 
5) La construction d’immeubles  Η κατασκευή πολυκατοικιών 
6) Les incendies  Οι πυρκαγιές 
7) La destruction des forêts  Η καταστροφή των δασών 
8) Mettre les animaux en danger.  Βάζω τα ζώα σε κίνδυνο. 
9) Les organisations mondiales  Οι παγκόσμιοι οργανισμοί 

Animaux en danger 
1) Les animaux sont en danger.                                     Τα ζώα κινδυνεύουν. 
2) Ils pourraient disparaître 
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1.Lirepours’orienter : Διαβάζω για να προσανατολιστώ 
1) Voler  Πετάω 
2) Pouvoir vivre en 

cage. 
 Μπορώ να ζήσω σε κλουβί. 

3) Multicolore  Πολύχρωμος 
4) Apprendre à répéter 

des mots. 
 Μαθαίνω να επαναλαμβάνω λέξεις. 

5) Tout petit  Πολύ μικρός 
6) Jouer sur la roue.  Παίζω στην ρόδα. 
7) Communicatif  Επικοινωνιακός  
8) Il est très câlin.  Είναι πολύ χαδιάρης.  
9) Lescaresses  Τα χάδια 
10) Indépendant  Ανεξάρτητος 
11) Lasieste  Ο μεσημεριανός ύπνος 
12) Unreptile  Ένα ερπετό 
13) Facile à nourrir  Εύκολος στην διατροφή 
14) Le poil  Το τρίχωμα 

 

 
 Compréhension de l’écrit 

 
Dossier
     12  

2. Lire une correspondαnce courte et simple : 
Διαβάζω ένα κείμενο αλληλογραφίας μικρό και απλό  
1) Adopter L’adoption. Υιοθετώ 
2) Le bonbon  Η καραμέλα 
3) Vacciner Le vaccin. Εμβολιάζω 
4) Le cabinet  Το ιατρείο 
5) L’éleveur Elever. Ο κτηνοτρόφος/ εκτροφέας 
6) Prendre un rendez-vous.  Κλείνω ένα ραντεβού. 
7) L’adresseexacte  Η ακριβής διεύθυνση 
8) L’anniversaire de mariage  H επέτειος γάμου 
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Document 1 

1) Vérifier Contrôler. Επιβεβαιώνω  
2) Un membre de la famille  Ένα μέλος της οικογένειας 
3) Souffrird’allergie.  Υποφέρω από αλλεργία. 
4) Avoir assez de temps.  Έχω αρκετό χρόνο. 
5) L’énergie  Η ενέργεια 
6) S’assurer  Βεβαιώνομαι 
7) Calculer les frais.   Υπολογίζωταέξοδα. 
8) Les examens médicaux  Οιιατρικέςεξετάσεις 
9) Les produits d’hygiène  Ταπροϊόνταυγιεινής 

Document 2 
1) Se préparer   Προετοιμάζομαι 
2) Lescâbles  Τα καλώδια 
3) Un objet dangereux  Ένα επικίνδυνο αντικείμενο 
4) Un espace à lui pour dormir  Ένας δικός του χώρος για να κοιμάται 
5) Sur le canapé  Πάνω στον καναπέ 
6) Ce n’est pas un jouet  Δεν είναι παιχνίδι 
7) Héberger  Παρέχω κατάλυμα/φιλοξενία 
8) Le compagnon  Ο σύντροφος 

 

 

 

 
Document 3 

1) Retourner  Επιστρέφω 
2) Sembler Paraitre. Μοιάζω 
3) L’adaptation Adopter. Η υιοθεσία 
4) Enaucuncas  Σε καμία περίπτωση 
5) Abandonner L’abandon. Εγκαταλείπω 

6) Donner  Δίνω 
7) À  l’intérieur ≠ A l’extérieur. Στο εσωτερικό 
8) En permanence  Μόνιμα 
9) Enchaîner  Αλυσοδένω 
10) S’engager  Δεσμεύομαι 
11) Les moyens 

nécessaires 
 Τα απαραίτητα μέσα 

12) Éduquer le chien.  Εκπαιδεύω τον σκύλο. 
13) La façon positive  Ο θετικός τρόπος 
14) Des techniques non 

violentes 
 Μη  βίαιες τεχνικές 

3. Lire des instructions simples : Διαβάζω απλές οδηγίες 
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1) Un félinaustralien  Ένας αυστραλιανόςαίλουρος 
2) Obtenir un record.  Κερδίζω ένα ρεκόρ. 
3) La planète  Ο πλανήτης 
4) Peser  Ζυγίζω 
5) Mesurer  Μετρώ 
6) Figurer  Εμφανίζομαι /παρουσιάζομαι 
7) Ce n’est pas un hasard.  Δεν είναι τυχαίο. 
8) Expliquer L’explication. Εξηγώ 
9) Appartenirà …  Ανήκω σε … 
10) La race  Η ράτσα 
11) La particularité  Η ιδιαιτερότητα 
12) Favorable  Ευνοϊκός  
13) Nourrir  Σιτίζω/ διατρέφω 
14) Correctement  Σωστά 
15) Les soins nécessaires  Οι απαραίτητες φροντίδες 
16) Êtreen bonne santé.  Έχω  καλή υγεία. 
17) Par contre En revanche. Αντιθέτως 
18) Grandir Grand. Μεγαλώνω 
19) Causer  Provoquer. Προκαλώ 
20) Quelquesennuis de santé  Κάποια προβλήματα υγείας 
21) Les osfragiles  Τα ευαίσθητα/εύθραυστα οστά 
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Superfiche 1 

SE PRESENTER 

p.19 

Teprésenter 
1) Je  m’appelle Alex. 

  → Je suis Noa. 
  → Mon prénom c’est Emilie. 

Ονομάζομαι Αλέξ. 
Είμαι ο Νοά. 
Το όνομά μου είναι Εμιλί. 

2) J’ai 12 ans. 
  → Je vais avoir 13 ans le mois 
prochain. 
  → J’ai eu 14 ans lundi dernier. 

Είμαι 12 χρονών. 
Θα γίνω 13 χρονών τον επόμενο μήνα. 
 
Έγινα 14 την περασμένη Δευτέρα. 

3) Je  suis en 4ème. 
  → Je  vais au collège. 
  → Je suis élève à l’école Saint-Louis. 
 

Είμαι στην Τετάρτη (Γ’ γυμνασίου). 
Πηγαίνω στο γυμνάσιο. 
Είμαι μαθητής στο σχολείο Saint-Louis. 

4) Je suis grec. 
 

Είμαι Έλληνας. 

5) Je suis né à Athènes, en Grèce. 
 

Γεννήθηκα στην Αθήνα, στην Ελλάδα. 

6) J’habite à Athènes, dans le quartier de 
Kifissia. 

Κατοικώ στην Αθήνα, στην γειτονιά/ 
συνοικία της Κηφισιάς. 
 

7) J’habite au centre-ville. 
J’habite en banlieue. 
 

Κατοικώ στο κέντρο της πόλης. 
Κατοικώ στα προάστια. 
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8) Ma sœur vit à Paris, en France. Η αδελφή μου ζει στο Παρίσι. 
 

Présenter ta famille 
1) J’ai une petite sœur. 

J’ai un frère aîné. 
Έχω μια μικρή αδελφή. 
Έχω έναν μεγάλο αδελφό. 

2) Il s’appelle Nicolas. 
 

Ονομάζεται Νικόλας. 

3) Mes grands-parents habitent à la 
campagne. 
Mon oncle et ma tante aussi. 

Ο παππούς και η γιαγιά μου κατοικούν 
στην εξοχή. 
Ο θείος μου και η θεία μου επίσης. 

4) Ma mère estinstitutrice. 
 

Η μητέρα μου είναι δασκάλα. 

5) Mon père travaille à l’étranger. 
 

Ο πατέρας μου δουλεύει στο εξωτερικό 

6) Mes parents ne vivent pas ensemble. 
Ils sont divorcés. 

Οι γονείς μου δεν ζουν μαζί. 
Έχουν χωρίσει. 

7) Mon père s’estremarié. Ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε. 
8) J’ai une demi-sœur.   Έχωμιαετεροθαλήαδελφή. 
 

Parler de tes activités 
1) Je joue du piano, du violon, de la Παίζωπιάνο, βιολί, κιθάρα.  

guitare. 
2) Je joue au foot, au tennis, au Παίζω ποδόσφαιρο, τένις, μπάσκετ. basket. 

 
3) Je fais du judo, de la natation, de 

l’
Κάνωτζούντο, κολύμβηση, ιππασία. 

équitation.  
 

4) Je pratique la planche à voile. Εξασκώ/ κάνωιστιοπλοΐα. 
 

5) J’étudie le français depuis Μελετώ/ μαθαίνω  γαλλικά εδώ και 4 
χρόνια. 

 quatre ans. 

 

 

Parler de tes goûts 
1) J’aime bien lire. Μου αρέσει να διαβάζω. 
2) J’adore les BD. 

 
Λατρεύωτακόμικς.  

3) Je suis fou / folle de cinéma. 
 

Τρελαίνομαι για σινεμά. 

4) Je suis passionné(e) des films de 
science-fiction.  

Είμαι παθιασμένος με τις ταινίες 
επιστημονικής φαντασίας. 

5) Je passe des heures à écouter de la 
musique. 

Περνάω ώρες ακούγοντας μουσική. 
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6) Je n’aime pas trop le sport. Δεν μου αρέσουν  πολύ τα αθλήματα. 
 

7) Je déteste les examens. Απεχθάνομαι τις εξετάσεις. 
 

8) J’ai horreur des maths. Σιχαίνομαι τα μαθηματικά. 
 

 

 

 

 

 

 

Superfiche 5 

Les mots de liaison 

p.23 

L’ordrechronologique 
1) Tout d’abord/ d’abord Καταρχήν 
2) Puis/ ensuite/ après 

 
 

Έπειτα/ έπειτα /μετά 

3) Enfin/ finalement Τελικά 
4) Le matin/ au début de la journée/ le 

premier jour 
Το πρωί/ στην αρχή της ημέρας/ την 
πρώτη μέρα 

5) À midi/ à l’heure du déjeuner Το μεσημέρι/ την ώρα του πρωινού 
6) Le soir/ la nuit/ le jour du départ Το βράδυ/ την νύχτα /την ημέρα της 

αναχώρησης 
7) Premièrement Καταρχήν 
8) Deuxièmement Κατά δεύτερον 
9) Finalement  Τελικά 
 

 

Interrompre une action qui dure 
1) Nous regardions le tableau quand/ 

lorsque
Κοιτούσαμε τον πίνακα όταν χτύπησε ο 
συναγερμός.  l’alarme a sonné. 

 
2) Soudain / tout à coup Ξαφνικά οι επισκέπτες φοβήθηκαν.  les visiteurs ont 

eu peur. 
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3) A ce moment-là Εκείνη την στιγμή  είδαμε τον φύλακα 

του μουσείου. 
 on a vu le gardien du 

musée. 
 

4) Ce jour-là Εκείνη την ημέρα δεν είχαμε μάθημα.  nous n’avons pas eu classe. 
 

 

 

 

 

 

 

Autres mots de liaison importants 
1) Nous sommes sortis du musée parce 

qu’
Βγήκαμε από το μουσείο επειδή έπιασε 
φωτιά. il y a eu un incendie. 

2) Nous sommes sortis à cause Βγήκαμε εξαιτίας ενός σεισμού. d’un 
séisme. 
 

3) Puisqu’ Εφόσον  ήμασταν στο μουσείο, δεν 
είχαμε μάθημα. 

on était au musée, on n’a pas eu 
cours. 

4) Comme on était au musée les cours ont 
été annulés. 

Καθώς ήμασταν στο μουσείο τα 
μαθήματα ακυρώθηκαν. 

5) Il faisait froid. Pourtant il y avait du 
soleil. 

Έκανε κρύο. Ωστόσο είχε ήλιο. 

6) Il y avait aussi quelques nuages, mais 
il n’a pas plu. 

Υπήρχαν  επίσης κάποια σύννεφα αλλά 
δεν έβρεξε. 
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Superfiche 6 

Faire une description  

p.24-25 

Faire un portrait 
1) C’est une chanteuse célèbre. Είναι μία διάσημη τραγουδίστρια. 
2) C’est une jolie femme. 

 
Είναι μια όμορφη γυναίκα. 

3) Elle est grande, blonde avec les 
cheveux bouclés/ raides. 

Είναι ψηλή, ξανθιά με μαλλιά σγουρά/ 
ίσια. 

4) Elle a le teint clair.  Έχειφωτεινόδέρμα. 
5) Elle a les yeux verts.  Έχειπράσιναμάτια. 
6) Elle porte des vêtements à la mode.  Φοράειμοντέρνα ρούχα. 
7) C’est un homme roux.  Είναιέναςάντραςκοκκινομάλλης. 
8) Ilesttrèsbeau. Είναι πολύ όμορφος. 
9) Il est un peu timide. Είναι λίγο ντροπαλός. 
10) Il est très marrant/ drôle/ amusant. Είναι πολύ αστείος/ διασκεδαστικός. 
11) Il a l’air content/ joyeux. Φαίνεται χαρούμενος. 
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12) Cet homme a une moustache et les 
cheveux raides. 

Αυτός ο άντρας έχει μουστάκι και ίσια 
μαλλιά. 

13) Il porte des lunettes. Φοράει γυαλιά. 
14) Celui-ci a une barbe et il est chauve. Αυτός έχει μούσι και είναι φαλακρός. 
15) Il est mignon/ beau. Είναι όμορφος. 
16) Il est un peu moche/laid. Είναι λίγο άσχημος. 
17) Cet enfant est adorable, sympathique. Αυτό το παιδί είναι αξιολάτρευτο/ 

συμπαθητικό. 
18) Celui-ci est énervant et antipathique. Αυτό εδώ είναι εκνευριστικό και 

αντιπαθητικό. 
19) Il est toujours de mauvaise humeur. Είναι πάντα κακοδιάθετος. 

 

Décrire un lieu de vacances 
1) C’est une plage/ une montagne/ une 

ville/ un champ de fleurs. 
Είναι μία παραλία, ένα βουνό, μία πόλη, 
ένα λιβάδι με λουλούδια. 

2) C’est un lieu splendide. C’est un endroit 
magnifique. 
 

Είναι ένας εκπληκτικός τόπος. Είναι ένα 
θαυμάσιο μέρος. 

3) Cet endroit se situe à 4km du centre-
ville. 

Αυτό το μέρος βρίσκεται στα 4 χλμ. Από 
το κέντρο της πόλης.  

4) Cette île est située dans les Cyclades. Αυτό το νησί βρίσκεται στις Κυκλάδες.  
5) Ce village se trouve au pied d’une 

montagne. 
Αυτό το χωριό βρίσκεται στους 
πρόποδες ενός βουνού. 

6) Sur la place centrale il y a un café. Στην κεντρική πλατεία υπάρχει μία 
καφετέρια. 

7) A côté du café il y a un kiosque qui 
vend des journaux. 

Δίπλα στην καφετέρια υπάρχει ένα 
περίπτερο που πουλάει εφημερίδες. 

 

Décrire ta maison 
1) Ma chambre est grande et spacieuse. Το δωμάτιό μου είναι μεγάλο και 

ευρύχωρο 
2) Celle de ma sœur est petite mais 

lumineuse. 
 

Εκείνο της αδελφής μου είναι μικρό 
αλλά φωτεινό. 

3) J’habite dans une maison/ dans un 
appartement/ dans une villa/ dans un 
studio. 

Κατοικώ σε μία μονοκατοικία / σε ένα 
διαμέρισμα/ σε μία βίλα / σε ένα 
στούντιο. 

4) Chez moi il y a une chambre à coucher. Στο σπίτι μου υπάρχει ένα 
υπνοδωμάτιο. 

5) Une cuisine équipée Μία εξοπλισμένη κουζίνα 
6) La salle de bains Το μπάνιο 
7) Le salon Το σαλόνι 
8) La salle à manger Η τραπεζαρία 
9) Les toilettes Η τουαλέτα 
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10) Il y a aussi une entrée et un couloir. Υπάρχει επίσης μια είσοδος και ένας 
διάδρομος. 

11) Dans le salon nous avons un canapé. Μέσα στο σαλόνι έχουμε έναν καναπέ. 
12) Un fauteuil Μία πολυθρόνα 
13) Une table basse Ένα τραπεζάκι 
14) Une bibliothèque Μία βιβλιοθήκη 
15) Dans le salon je regarde la télé avec 

mes parents. 
Στο σαλόνι βλέπω τηλεόραση με τους 
γονείς μου. 

16) Dans la salle à manger il y a une table 
avec six chaises, un buffet et de beaux 
tableaux sur les murs. 

Στην τραπεζαρία υπάρχει ένα τραπέζι 
με 6 καρέκλες, ένας μπουφές και 
όμορφοι πίνακες στον τοίχο. 
 

17) Dans ma chambre je me repose. Στο δωμάτιό μου ξεκουράζομαι. 
18) Il y a mon lit. Υπάρχει το κρεβάτι μου. 
19) Une armoire Μία ντουλάπα 
20) Une table de nuit Ένα κομοδίνο 
21) Mon bureau où je fais mes devoirs. Το γραφείο μου όπου κάνω τα 

μαθήματά μου. 
22) Sur mon bureau il y a aussi mon 

ordinateur que j’utilise pour écouter de 
la musique. 

Πάνω στο γραφείο μου υπάρχει επίσης 
ο υπολογιστής μου που χρησιμοποιώ 
για να ακούσω μουσική. 

23) Jouer à des jeux vidéo. Παίζω βιντεοπαιχνίδια. 
24) Naviguer sur internet. Σερφάρω στο ίντερνετ. 
25) Dans la cuisine nous avons un évier. Στην κουζίνα έχουμε έναν νεροχύτη. 
26) Une cuisinière Μία ηλεκτρική κουζίνα 
27) Un four à micro-ondes Ένας φούρνος μικροκυμάτων   
28) Un réfrigerateur Ένα ψυγείο 
29) Un lave-vaisselle Ένα πλυντήριο πιάτων 
30) Une machine à laver Ένα πλυντήριο ρούχων 
31) Une baignoire Μία μπανιέρα 
32) Un lavabo Ένας νιπτήρας 
33) Un bidet Ένας μπιντές 

 

Décrire ton collège 
1) Un établissementscolaire Ένα  σχολείο/ ένα σχολικό συγκρότημα 
2) Un collège  

 
Ένα γυμνάσιο 

3) Un lycée Ένα λύκειο 
4) C’est un collège mixte, un collège de 

filles ou de garçons. 
Είναι ένα γυμνάσιο μεικτό, ένα 
γυμνάσιο με κορίτσια και αγόρια.  
 

5) Il y a environ 200 élèves. Υπάρχουν περίπου 200 μαθητές. 
6) C’est un vieux bâtiment/ un bâtiment 

moderne à deux/trois étages. 
Είναι ένα παλιό κτήριο/ ένα μοντέρνο 
κτήριο με 2/ 3 ορόφους. 
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7) Mon collège est très bien équipé. Το γυμνάσιό μου είναι καλά 
εξοπλισμένο. 

8) Au collège il y a une bibliothèque (ou 
un CDI : centre d’information et de 
documentation) 

Στο γυμνάσιο υπάρχει μια βιβλιοθήκη  

9) Une cantine/ une cafétéria Μία καντίνα/ μία καφετέρια 
10) Une cour de récréation Μία αυλή διαλείμματος  
11) Les salles de classes Οι σχολικές αίθουσες 
12) Une salle de profs Ένα γραφείο των καθηγητών 
13) Un gymnase Ένα γυμναστήριο 
14) Des terrains des sports Γήπεδα αθλημάτων 
15) Une piscine Μία  πισίνα 
16) L’infirmerie Το ιατρείο  
17) Le secrétariat Η γραμματεία 
18) Les bureaux du personnel de l’école Τα γραφεία του προσωπικού του 

σχολείου 
 

Superfiche 8 

Actes de paroles 

p.28-29 

Inviter 
1) Tu veux venir avec moi au centre 

commercial? 
Θέλεις να έρθεις μαζί μου στο εμπορικό 
κέντρο; 

2) Tu viens au cinéma avec nous ce soir?  
 
Tu es libre ? 
 

Έρχεσαι στον κινηματογράφο μαζί μας 
σήμερα το βράδυ; 
Είσαι ελεύθερος; 

3) Tu es d’accord pour aller au parc ce 
weekend ? 

Συμφωνείς  να πάμε στο πάρκο αυτό το 
σαββατοκύριακο; 

4) Je voudrais t’inviter à mon 
anniversaire. 

Θα ήθελα να σε καλέσω στα γενέθλιά 
μου. 

5) Tu es invité à notre mariage. Είσαι καλεσμένος στον γάμο μας. 
6) Nous vous invitons au baptême de 

notre fils. 
Σας προσκαλούμε στην βάφτιση του 
γιου μας. 

7) Je t’invite à dîner chez nous, ça serait 
sympa. 

Σε προσκαλώ να δειπνήσεις σπίτι μας, 
θα ήταν πολύ ωραία. 

8) Chouette que tu viennes ! Τι ωραία που θα έρθεις! 
9) Je te propose de venir passer les 

vacances de Pâques en Grèce. 
Σου προτείνω να έρθεις να περάσεις τις 
διακοπές του Πάσχα στην Ελλάδα. 
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Accepter 
1) Ok ! c’estd’accord Οκ ! εντάξει  
2) Ça marche! Avec Plaisir! 

 
Μια χαρά! Με ευχαρίστηση !  

3) C’est avec joie/grand plaisir que 
j’accepte ton invitation. 

Με χαρά/ μεγάλη ευχαρίστηση δέχομαι 
την πρόσκλησή σου. 

4) Je serais ravi de venir à ta fête.  Θα ήμουν ενθουσιασμένος να έρθω 
στην γιορτή σου. 

5) Je suis heureux (heureuse) de venir 
passer un weekend chez toi ! 

Είμαι ευτυχισμένος(η) να έρθω να 
περάσω το σαβ/κο σπίτι σου! 

6) Je suis très content(e) de partir au ski 
avec vous. 

Είμαι πολύ ευχαριστημένος(η) που 
φεύγω για σκι μαζί σας. 

7) Je viendrai absolument /sans faute. Θα έρθω οπωσδήποτε/ ασυζητητί. 
8) Bien sûr que je viendrai à ton bal 

masqué. 
Βέβαια θα έρθω στον χορό 
μεταμφιεσμένων. 

9) C’est d’accord pour la semaine 
prochaine. 

ΟΚ  για την άλλη εβδομάδα. 

 

Remercier 
1) Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. 
2) Mille mercis pour ton cadeau ! 

 
Χίλια ευχαριστώ για το δώρο σου! 

3) Merci pour cette superbe invitation ! Ευχαριστώ για αυτήν την υπέροχη 
πρόσκληση! 

4) Merci d’avoir pensé à moi! Ευχαριστώ που με σκέφτηκες! 
5) Ton invitation me fait plaisir ! H πρόσκλησή σου με ευχαριστεί! 
6) Je veux te remercier pour la carte de 

vœux, c’est très gentil de ta part. 
Θέλω να σε ευχαριστήσω για την 
ευχετήρια κάρτα,  είναι πολύ ευγενικό 
εκ μέρους σου. 

7) Je te remercie pour ton aide précieuse. Σε ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθειά 
σου. 

8) Merci pour ce magnifique bouquet de 
fleurs, ça me fait vraiment plaisir.  

Ευχαριστώ γι’ αυτό το θαυμάσιο 
μπουκέτο λουλουδιών, με ευχαριστεί 
πραγματικά. 

 

Refuser  
1) Je suis désolé, mais je ne pourrai pas 

venir à ta fête. 
Λυπάμαι αλλά δεν θα μπορέσω να έρθω 
στην γιορτή σου. 

2)  Malheureusement je ne serai pas à 
Athènes le jour de ton anniversaire 

Δυστυχώς δεν θα είμαι στην Αθήνα την 
ημέρα των γενεθλίων σου. 

3) Pardon, mais je ne peux pas sortir avec 
vous samedi. 

Συγνώμη αλλά δεν μπορώ να βγω μαζί 
σας το Σάββατο. 

4) Désolé, mais c’est impossible de partir 
en Espagne cet été. 

Λυπάμαι αλλά είναι αδύνατον να φύγω 
στην Ισπανία αυτό το καλοκαίρι. 
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5) C’est dommage mais je ne pourrai pas 
être avec vous à Noël. 

Είναι κρίμα αλλά δεν θα μπορέσω να 
είμαι μαζί σας τα Χριστούγεννα. 

6) Je regrette mais je ne pourrai pas venir 
avec vous au concert. 

Λυπάμαι αλλά δεν θα μπορέσω να έρθω 
μαζί σας στην συναυλία. 

7) Excuse-moi, venir chez toi n’est pas 
possible ce weekend. 

Συγχώρησέ με, δεν είναι δυνατόν να 
έρθω σπίτι σου αυτό το Σ/Κ. 

 

Se justifier 
1) Je ne peux pas venir car je suis malade/ 

je suis occupé/ je ne suis pas libre. 
Δε μπορώ να έρθω γιατί είμαι 
άρρωστος/ απασχολημένος/ δεν είμαι 
ελεύθερος. 

2) Je ne peux pas sortir parce que je dois 
réviser pour mes examens. 
 

Δε μπορώ να βγω επειδή πρέπει να 
κάνω επανάληψη για τις εξετάσεις μου. 

3) Je n’ai pas fini mes devoirs, c’est 
pourquoi/ c’est pour cette raison que je 
ne peux pas aller au cinéma avec toi.  

Δεν έχω τελειώσει τα καθήκοντά μου, 
γι’ αυτό/ γι’ αυτόν τον λόγο δεν μπορώ 
να πάω στον κινηματογράφο μαζί σου.  

 

 

Proposer autre chose 
1) Je ne pourrai pas venir ce soir. Par 

contre, on pourrait se voir demain. 
Δεν θα μπορέσω να έρθω σήμερα το 
βράδυ. Αντιθέτως θα μπορούσαμε να 
ιδωθούμε αύριο.  

2) Je ne serai pas là demain, mais on peut 
se voir après-demain. 
 

Δεν θα είμαι εδώ αύριο, αλλά μπορούμε 
να ιδωθούμε μεθαύριο. 

3) Je serai absent la semaine prochaine.  Θα λείπω την επόμενη εβδομάδα. 
4) Est-ce que tu pourrais plutôt organiser 

cela pour la semaine d’après? 
Θα μπορούσες να το οργανώσεις 
καλύτερα για την επόμενη εβδομάδα; 

 

Féliciter 
1) Félicitations pour la naissance de votre 

bébé ! 
Συγχαρητήρια για την γέννηση του 
μωρού σας! 

2) Je suis content pour toi ! 
 

Χαίρομαι για σένα! 

3) Bravo pout ton examen ! c’est 
super/génial! 

Μπράβο για τις εξετάσεις σου! Σούπερ/ 
καταπληκτικά! 

4) Je te félicite pour cette belle réussite! Σε συγχαίρω για την ωραία σου 
επιτυχία! 

5) Toutes mes félicitations pour ton 
nouvel emploi! 

Τα συγχαρητήριά μου για την νέα σου 
θέση/ δουλειά ! 
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Souhaiter 
1) Je te souhaite un très joyeux 

anniversaire ! 
Σου εύχομαι πολύ χαρούμενα γενέθλια! 

2) Je te souhaite bonne fête! Amusez-vous 
bien ! 
 

Σου εύχομαι χρόνια πολλά!! 
Διασκεδάστε πολύ! 

3) Je te souhaite d’être heureux!  Σου εύχομαι να είσαι ευτυχισμένος! 
4) Je t’envoie tous mes vœux ! Σου στέλνω τις ευχές μου ! 

 

 

 

 

Superfiche 9 

Ecrire pour informer, s’informer ou demander 

p.30 

Informer 
1) Tu sais que demain les professeurs 

seront en grève ? 
Ξέρεις ότι αύριο οι καθηγητές θα είναι 
σε απεργία; 

2) Savais-tu que notre prof de français est 
belge ? 

Ήξερες ότι ο καθηγητής μας των 
γαλλικών είναι Βέλγος; 

3) Sais-tu que demain on a un test de 
géographie? 
 

Ξέρεις ότι αύριο έχουμε ένα τεστ 
γεωγραφίας;  

4) Je voulais t’informer/ te dire que les 
cours termineront plus tôt aujourd’hui. 

Ήθελα να σε ενημερώσω / να σου πω 
ότι τα μαθήματά θα τελειώσουν 
νωρίτερα σήμερα. 

 

 

S’informer 
1) On fait quoi ce soir ? Τι κάνουμε σήμερα το βράδυ; 
2) On se retrouve où? Rendez- vous où? Πού θα βρεθούμε; Ραντεβού πού; 
3) Est-ce que tu peux m’aider? 

 
Μπορείς να με βοηθήσεις; 

4)  On y a va à quelle heure ? Τι ώρα (θα) πάμε;  
 

Demander 
1) Je voulais te demander un service. Ήθελα να σου ζητήσω μία εξυπηρέτηση. 
2) Puis-je te demander de m’aider ? Μπορώ να σου ζητήσω να με βοηθήσεις; 
3) Est-ce que tu peux m’aider ?/ me rendre Μπορείς να με βοηθήσεις/ να μου κάνεις 
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un service ? μια εξυπηρέτηση; 
4)  Tu pourrais me prêter ton livre ? Θα μπορούσες να μου δανείσεις το 

βιβλίο σου; 
 

Demander un conseil/ un avis 
1) Qu’est-ce que tu en penses ? Τι πιστεύεις γι’ αυτό; 
2) Qu’est-ce que tu en dis ? Τι λες γι’ αυτό; 
3) Tu préfères quelle activité? Ποια δραστηριότητα προτιμάς; 
4) A ton avis qu’est- ce que je dois faire ? Κατά την γνώμη σου τι πρέπει να κάνω; 
5) Pourrais-tu me conseiller ? Θα μπορούσες να με συμβουλέψεις; 
 

 

Superfiche 10 

 

Donner ses impressions et ses sentiments 

p.31 

Impressions et sentiments positifs 
1) J’ai beaucoup aimé ce concert. Μου άρεσε πολύ αυτή η συναυλία. 
2) J’ai adoréce livre. Λάτρεψα αυτό το βιβλίο. 
3) J’ai trouvé ce film super.  

 
Βρήκα αυτήν την ταινία σούπερ. 

4) Je crois que c’était bien.  Πιστεύωότιήτανκαλά. 
5) J’ai adoré le film que j’ai vu. Λάτρεψα αυτό το φιλμ που είδα. 
6) J’ai trouvé cet endroit génial/ 

splendide/ magnifique. 
Βρήκα αυτό το μέρος θαυμάσιο/ 
υπέροχο/ καταπληκτικό. 

7) Je me sens bien. Νιώθω καλά. 
8) Je suis content/ heureux/ joyeux. Είμαι ευχαριστημένος/ ευτυχισμένος/ 

χαρούμενος. 
9) Je suis à l’aise/ je suis bien dans ma 

peau. 
Είμαι άνετος/ καλά με τον εαυτό μου. 

10) Je suis très content. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. 
11) Je saute de joie. Πηδάω από χαρά. 
12) Je ne peux pas cacher mon bonheur. Δεν μπορώ να κρύψω την ευτυχία μου. 
13) Je ressens de la joie/ du bonheur. Νιώθω χαρά / ευτυχία. 

 

 

Impressions et sentiments négatifs 
1) J’ai détestéce film. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η ταινία. 
2) C’étaitmauvais/ nul. Ήταν χάλια/ Ήταν κακό έργο. 
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3) Je n’ai vraiment pas trouvé cette 
pièce de théâtre intéressante. 
 

Πραγματικά δεν βρήκα αυτό το 
θεατρικό έργο ενδιαφέρον. 

4) J’ai trouvé cet endroit ennuyeux/ 
triste/ moche. 

Βρήκα αυτό το μέρος βαρετό/ θλιβερό/ 
άσχημο. 

5) Je  ne me sens pas bien. Δεν νιώθω καλά. 
6) Je suis mal à l’aise/ je suis mal 

dans ma peau. 
Δεν είμαι άνετος/ δεν νιώθω καλά με 
τον εαυτό μου. 

7) Je suis très triste/ malheureux. Είμαι πολύ στεναχωρημένος/ 
δυστυχισμένος. 

8) Je suis déçu / déprimé. Είμαι απογοητευμένος/ έχω πεσμένο 
ηθικό. 

9) Je suis en colère/ je suis fâché Είμαι θυμωμένος 
10) C’est inadmissible Είναι απαράδεκτο 
11) Je trouve cela injuste/ triste/ 

insupportable 
Το βρίσκω άδικο/ θλιβερό / ανυπόφορο 

 

 

1) La peur : ο φόβος 
Avoirpeur Φοβάμαι  

2) La colère : ο θυμός 
Êtreen colère Είμαι θυμωμένος 
Être fâché/ 
furieux 

Είμαι θυμωμένος/ 
έξαλλος 

3) Le stress: το στρες 
Être stressé Είμαι στρεσαρισμένος 

/ αγχωμένος 
4) La joie : η χαρά 

Être content Είμαι ευχαριστημένος 
Êtreheureux Είμαι ευτυχισμένος 

5) La tristesse: η λύπη 
Être triste Είμαι λυπημένος 
Avoir de la 
peine 

Στεναχωριέμαι 

6) La surprise : ηέκπληξη 
Être surpris (e) Είμαιέκπληκτος/ η 

7) Le dégoût : ηαηδία 
Être dégoûté Είμαιαηδιασμένος 
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