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Présenter sa famille.
La vie quotidienne de la famille
Regarder
Un monsieur
Mon grand-père
Beau
Des cheveux noirs
Il est très âgé
Maigre
Souriant
Gentil
Il porte des lunettes
Je voudrais
Jeune
Des cheveux courts
Mignon(ne)

Κοιτάω
Ένας κύριος
Ο παππούς μου
Ωραίος
Μαύρα μαλλιά
Είναι πολύ ηλικιωμένος
Aδύνατος
Χαμογελαστός
Ευγενικός
Φοράει γυαλιά
Θα ήθελα
Νέος
Κοντά μαλλιά
Χαριτωμένος(η)

Le portrait physique
Grand
Petit
Gros(se)
Mince
Laid
Des cheveux longs
Des cheveux châtain
Brun
Des cheveux bouclés
Des cheveux raides
Un visage rond
Roux (rousse)
Ovale
Des yeux marron
Elle est vieille

p.12

p.13-14
Μεγάλος
Μικρός
Χοντρός(η)
Αδύνατος
Άσχημος
Μακριά μαλλιά
Καστανά μαλλιά
Μελαχρινός
Σγουρά μαλλιά
Ίσια μαλλιά
Ένα στρογγυλό πρόσωπο
Κοκκινομάλλης, κοκκινομάλλα
Ωοειδής
Καστανά μάτια
Είναι ηλικιωμένη

Actes de paroles
Pour se présenter
Comment tu t’appelles ?
Je m’appelle…
Quel âge as-tu ?
J’ai … ans
Quelle est ta nationalité ?
Je suis française

p.14
Για να παρουσιαστώ
Πως σε λένε;
Το όνομα μου είναι…/Ονομάζομαι
Πόσο χρονών είσαι;
Είμαι… χρονών
Τι υπηκοότητα έχεις;
Είμαι γαλλίδα
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Quel est ton numéro de téléphone ?
C’est le 01 34…..
Quelle est ton adresse ?
14, rue Autier, 80 000, Amiens
Quelle est ta date de naissance ?
Je suis né(e) le …
Tu es en quelle classe ?
Je suis en cinquième

Ποιο είναι το τηλέφωνο σου
Είναι το…
Ποια είναι η διεύθυνση σου;
Οτιέ 14, 80000, …
Ποια είναι η ημερομηνία γέννησης σου;
Γεννήθηκα το…
Τι τάξη πας; Σε ποια τάξη είσαι;
Πάω στην…

Les membres de la famille, les relations
Fils unique
Il a deux ans de moins que moi
Mon oncle
Préférer
La tante
Le cousin, la cousine
C’est ma tante préférée
L’arbre généalogique

Μοναχογιός
Είναι δύο χρόνια μικρότερος μου
Ο θείος μου
Προτιμώ
Η θεία
Ο ξάδερφος, η ξαδέρφη
Είναι η αγαπημένη μου θεία
Το γενεαλογικό δέντρο

Pour parler du caractère d’une personne
Intelligent
Bête
Sympathique
Travailleur
Paresseux(se)
Calme
Nerveux(se)
Joyeux(se)
Triste
Poli
Impoli
Aimable
Sentimental
Intéressant
Sensible
Égoïste
Ennuyeux(se)
Amusant
Actif(ve)

p.15

Έξυπνος
Κουτός
Συμπαθητικός
Εργατικός
Τεμπέλης(α)
Ήρεμος
Νευρικός(η)
Χαρούμενος(η)
Στεναχωρημένος
Ευγενικός
Αγενής
Αγαπητός
Συναισθηματικός
Ενδιαφέρων
Ευαίσθητος
Εγωιστής (ρια)
Βαρετός(η)
Διασκεδαστικός
Δραστήριος(α)

Pour parler des goûts
Il aime les sports
Il joue au tennis
Elle fait du ski
Il joue de la guitare
Elle fait de la danse
Détester
Elle est de taille moyenne

p.14

p.15
Του αρέσουν τα σπορ
Παίζει τένις
Κάνει σκι
Παίζει κιθάρα
Κάνει χορό
Μισώ
Είναι μετρίου αναστήματος
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La vie quotidienne de la famille
Faire la vaisselle
Ranger la maison
Faire la lessive
Repasser
Les vêtements
Mettre la table, le couvert
Faire la cuisine
Faire le lit
Je m’occupe de…
Je donne à manger à…
Se promener
Nettoyer
Le linge
Préparer
Le couvert
Débarrasser la table
Faire des courses

Πλένω τα πιάτα
Συγυρίζω το σπίτι
Πλένω τα ρούχα
Σιδερώνω
Τα ρούχα
Στρώνω το τραπέζι
Μαγειρεύω
Στρώνω το κρεβάτι
Ασχολούμαι με…
Ταΐζω τον/την … (Του/της δίνω να φάει…)
Κάνω βόλτα
Καθαρίζω
Τα άπλυτα
Ετοιμάζω
Το μαχαιροπήρουνο
Μαζεύω το τραπέζι
Κάνω ψώνια

Les événements de la vie
Le baptême
La naissance
Il est né
Souffler les bougies
Offrir
Un repas de famille
Décorer
Le sapin
Les guirlandes
Les boules
La dinde aux marrons
Se souhaiter joyeux Noël
Une réunion familiale
L’agneau cuit à la broche
Joyeuses Pâques !

p.17
Η βάπτιση
Η γέννηση
Γεννήθηκε
Σβήνω τα κεράκια
Προσφέρω
Ένα οικογενειακό τραπέζι - γεύμα
Διακοσμώ
Το έλατο
Οι γιρλάντες
Οι χριστουγεννιάτικες μπάλες
Η γαλοπούλα με κάστανα
Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα   
Οικογενειακή συγκέντρωση
Το αρνί ψημένο στη σούβλα
Καλό Πάσχα!

Les animaux domestiques
L’oreille
Mon meilleur ami
Un bocal
Une poule
Un coq
Un lapin
Un oiseau
Les branches de l’arbre

p.16

p.17
Το αυτί
Ο καλύτερος μου φίλος
Μια γυάλα
Μια κότα
Ένας κόκορας
Ένας λαγός
Ένα πουλί
Τα κλαδιά ενός δέντρου
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Compréhension écrite
Les devoirs
Fatigué
On vient d’acheter
Envoyer
La cérémonie
Avoir lieu
Partager

p.18
Οι ασκήσεις, οι εργασίες στο σπίτι
Κουρασμένος
Μόλις αγοράσαμε
Στέλνω
Η τελετή
Γίνεται
Μοιράζομαι

Production orale

p.18

Bonjour. Tu t’appelles comment ?
Ton nom, comment ça s’écrit ?
Parle-moi d’une journée habituelle.
Tu te lèves à quelle heure ?
Tu es en quelle classe ?
Parle-moi de ta famille. Tu as
des frères et sœurs ?

Γεια σου. Πως σε λένε;
Πώς γράφεται το όνομα σου;
Περιέγραψε μου μια καθημερινή σου μέρα.
Τι ώρα σηκώνεσαι;
Τι τάξη πας;
Μίλα μου για την οικογένεια σου. Έχεις
αδέρφια;

Dialogue simulé
S’inscrire
Le conservatoire
Le quartier
Poser une question
Une fiche d’inscription
L’examinateur
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p.18
Εγγράφομαι
Το ωδείο
Η συνοικία
Κάνω μια ερώτηση
Καρτέλα εγγραφής
Ο εξεταστής

L’habitation.
La ville
S’installer
Un appartement
Un immeuble
Une chambre à coucher
Un bureau
Un ordinateur
Une bibliothèque
La cuisine
La salle de bain
Le salon donne sur un parc
Une pièce

p.21
Εγκαθίσταμαι, κάθομαι
Ένα διαμέρισμα
Μια πολυκατοικία
Ένα υπνοδωμάτιο
Ένα γραφείο
Ένας υπολογιστής
Μια βιβλιοθήκη
Η κουζίνα
Το μπάνιο, το λουτρό
Το σαλόνι έχει θέα στο πάρκο
Ένα δωμάτιο

En ville
Au centre ville
La banlieue
Entouré
Moderne
Neuf(ve)

p.23
Στο κέντρο της πόλης
Το προάστιο
Περιτριγυρισμένο
Μοντέρνο
Καινούργιος(α)
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Un appartement ensoleillé
Clair
Sombre
Vaste
Il mesure 150 m2
On est à dix minutes de la station de métro
Un quartier bruyant
Déménager
Quitter

Ένα ηλιόλουστο διαμέρισμα
Φωτεινός
Σκοτεινός
Μεγάλος
Είναι 150 τετραγωνικά μέτρα
Είμαστε δέκα λεπτά από τη στάση του
μετρό
Μια θορυβώδης συνοικία
Μετακομίζω
Αφήνω, εγκαταλείπω

La cuisine est équipée de…
Équipé
Un appareil
Nécessaire
La cuisinière électrique
Le réfrigérateur
Le four à micro-ondes
Une table
Des chaises
Un canapé
Un fauteuil
Un lit
Une table de nuit
L’armoire
Le tapis
La baignoire

p.23
Εξοπλισμένος
Ένα μηχάνημα, μια συσκευή
Αναγκαίο
Η ηλεκτρική κουζίνα
Το ψυγείο
Ο φούρνος μικροκυμάτων
Ένα τραπέζι
Καρέκλες
Ένας καναπές
Μια πολυθρόνα
Ένα κρεβάτι
Το κομοδίνο
Η ντουλάπα
Το χαλί
Η μπανιέρα

Actes de paroles

p.24

Demander des informations

Ζήτω πληροφορίες

Où est situé l’immeuble ?
Est-ce que l’immeuble est près du centre ?
L’appartement est à quel étage ?
Est-ce qu’il y a le chauffage central ?
Quel est le montant du loyer ?
Est-ce que les charges sont comprises ?
Est-ce que l’appartement est meublé ?

Που βρίσκεται το κτήριο;
Το κτίριο είναι κοντά στο κέντρο;
Σε ποιόν όροφο είναι το διαμέρισμα;
Υπάρχει κεντρική θέρμανση;
Πόσο είναι το ενοίκιο;
Συμπεριλαμβάνονται τα κοινόχρηστα;
Το διαμέρισμα είναι επιπλωμένο;

Le centre commercial
Le loyer est de 510 euros
Une surface
En parfait état

Το εμπορικό κέντρο
Το ενοίκιο είναι…
Μια επιφάνια
Σε άριστη κατάσταση
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b. La ville

p.25

Venir en métro
Prendre le métro direction…
Descendre
Traverser
Tourner à gauche / à droite
La place
La poste

Έρχομαι με μετρό
Παίρνω το μετρό προς…
Κατεβαίνω
Διασχίζω
Στρίβω αριστερά / δεξιά
Η πλατεία
Το ταχυδρομείο

La ville et la campagne
La ville et la campagne

Habiter
Vivre… à Athènes

dans la capitale
dans une ville de province
en ville
au centre de la ville
en Banlieue
en province

Ma ville est située
au nord de…
au sud de…
à l’ouest de…
à l’est…
près de…

Les moyens de transport

p.26
Η πόλη και η εξοχή

Κατοικώ
Mένω στην Αθήνα
Στην πρωτεύουσα
Σε μια πόλη της επαρχίας
Στην πόλη
Στο κέντρο της πόλης
Στα προάστια
Στην επαρχία

Η πόλη μου βρίσκεται
βόρεια της/του
νότια της / του…
δυτικά της / του…
ανατολικά της / του…
κοντά στο(ν) / στη(ν)

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς

En ville, on circule en voiture

Στη πόλη, κυκλοφορούμε με αυτοκίνητο

Faire des études
L’air est pollué
Un embouteillage

Σπουδάζω
Η ατμόσφαιρα είναι μολυσμένη/ρυπαρή
Η κυκλοφοριακή συμφόρηση,
το μποτιλιάρισμα
Η εξοχή
Καθαρό, αγνό
Χώροι πράσινου
Η ψυχαγωγία, η διασκέδαση
Εύκολα

La campagne
Pur
Des espaces verts
Des distractions
Facilement

Actes de parole
L’hôpital
Je suis désolé
Une direction
Au coin de la rue

p.27
Το νοσοκομείο
Λυπάμαι
Μια κατεύθυνση
Στη γωνιά του δρόμου
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Compréhension écrite
Une annonce
Un appartement à louer
Ancien(ne)
Un ascenseur
Le confort
À proximité de…
Le rez-de-chaussée
La terrasse

3

p.27
Μια αγγελία
Ένα σπίτι που ενοικιάζεται
Παλιός(α)
Ο ανελκυστήρας
Η άνεση
Κοντά στο / στη…
Το ισόγειο
Η βεράντα, η ταράτσα

Faire les courses.
Au restaurant

p.31

Faire les courses
Inviter
La liste des courses
Là-bas
Pas question !
Le matin
Le petit-déjeuner
Boire
Un jus de fruits
Des cerises
Un melon
Une pastèque
Les aliments
Les légumes

Προσκαλώ
Η λίστα με τα ψώνια
Εκεί
Δεν υπάρχει περίπτωση – Αποκλείεται!
Το πρωί
Το πρωινό
Πίνω
Ένας χυμός φρούτων
Τα κεράσια
Ένα πεπόνι
Ένα καρπούζι
Οι τροφές
Τα λαχανικά, τα χορταρικά

Les fruits
La poire
Les pêches
Les abricots
Les mandarines
Les fraises
Les cerises
Le raisin
Les bananes
Le marchand de fruits et légumes

p.32
Το αχλάδι
Τα ροδάκινα
Τα βερίκοκα
Τα μανταρίνια
Οι φράουλες
Τα κεράσια
Τα σταφύλια
Οι μπανάνες
Ο μανάβης

Les produits
Le lait
Le fromage
Le yaourt
Le beurre
Le pain
La confiture
Le miel
Le sucre

Το γάλα
Το τυρί
Το γιαούρτι
Το βούτυρο
Το ψωμί
Η μαρμελάδα
Το μέλι
Η ζάχαρη
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Le sel
Le poivre
Le riz
Les pâtes
L’épicerie
Le crémier
La boulangerie – Le boulanger

Το αλάτι
Το πιπέρι
Το ρύζι
Τα μακαρόνια
Το παντοπωλείο, το μπακάλικο
Ο γαλακτοπώλης
Ο φούρνος -  ο φούρναρης

La charcuterie

Το αλλαντοπωλείο

Les saucisses
Le jambon

Τα λουκάνικα
Το ζαμπόν, το χοιρομέρι

La viande

Το κρέας

Le bœuf
L’agneau
Le poulet
La boucherie – le boucher

Το βόδι
Το αρνί
Το κοτόπουλο
Το κρεοπωλείο – ο κρεοπώλης

Les gâteaux

Τα γλυκά

Les bonbons
Les chocolats
La pâtisserie / La confiserie

Οι καραμέλες
Οι σοκολάτες
Το ζαχαροπλαστείο

On boit…

p.33

On boit…

Πίνουμε…

de l’eau
de l’eau minérale
du thé, du café
de la bière
du vin
des boissons alcoolisées

νερό
ανθρακούχο νερό
τσάι, καφέ
μπύρα
κρασί
αλκοολούχα ποτά

Les repas de la journée

Τα γεύματα της ημέρας

Le petit déjeuner - le matin
Le déjeuner - à midi
Le dîner - le soir
Le goûter
Prendre le goûter (entre les repas)

Το πρωινό (γεύμα) - το πρωί
Tο μεσημεριανό (γεύμα) - το μεσημέρι
Το βραδινό (δείπνο) - το βράδυ
Tο κολατσιό, το δεκατιανό
Παίρνω το κολατσιό (μεταξύ των γευμάτων)

Comment on parle de ce que l’on mange
Un plat
Le plat du jour
Mon plat préféré
Délicieux
J’adore
C’est léger
C’est lourd
Ce n’est pas très réussi
C’est trop salé
Le sucre
Pas assez

Η πιατέλα, το φαγητό
Το πιάτο της ημέρας
Το αγαπημένο μου φαγητό
Απολαυστικό
Λατρεύω
Είναι ελαφρύ
Είναι βαρύ
Δεν είναι πολύ πετυχημένο
Έχει πολύ αλάτι
Η ζάχαρη
Όχι αρκετά
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Pour préparer un plat
On mélange
On ajoute
On fait cuire au four
Un litre de lait
Une bouteille d’eau
Un paquet de riz
Un peu de sucre
Une boule de glace
Une tranche de jambon
Une boîte
Beaucoup
Couper en tranches
Couper en petits morceaux
Les ingrédients
Prêt

p.34
Ανακατεύουμε
Συμπληρώνουμε
Το ψήνουμε στο φούρνο
Ένα λίτρο γάλα
Ένα μπουκάλι νερό
Ένα πακέτο ρύζι
Λίγο ζάχαρη
Μια μπάλα παγωτό
Μια φέτα ζαμπόν
Ένα κουτί
Πολύ
Κόβω σε φέτες
Κόβω σε μικρά κομμάτια
Τα υλικά
Έτοιμο

Actes de parole
Un marchand
Le client
Payer

Ένας έμπορος
Ο πελάτης
Πληρώνω

Au restaurant

p.35

La fatigue
Heureusement
Un serveur
À la carte
Un filet de thon
Le plat principal
Demander l’addition

Η κούραση
Ευτυχώς
Ένας σερβιτόρος
παραγγέλνω φαγητό από το κατάλογο
Ένα φιλέτο τόνου
Το κύριο πιάτο
Ζητώ το λογαριασμό

L’entrée

Το πρώτο πιάτο

Une soupe
Une côte de veau avec des frites

Μια σούπα
Μια μοσχαρίσια μπριζόλα με πατάτες
τηγανιτές
Το μπούτι αρνιού
Το ψάρι

Le gigot d’agneau
Le poisson

Actes de parole

p.36

Dans quel restaurant voulez-vous réserver ?
Vous prenez un apéritif ?
Qu’est-ce que je vous sers ?
Nous avons réservé une table
Je voudrais consulter la carte
Qu’est-ce que vous me conseillez comme
plat principal ?
Désirez-vous autre chose ?

 ε ποιο εστιατόριο θέλετε να κλείσετε ένα
Σ
τραπέζι;
Θα πάρετε ένα απεριτίφ;
Τι να σας σερβίρω;
Έχουμε κρατήσει ένα τραπέζι
Θα ήθελα να  συμβουλευτώ το κατάλογο
Τι μου προτείνετε για κύριο πιάτο;
Θα θέλατε κάτι άλλο;
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Près de la fenêtre
On peut se mettre à l’extérieur ou à
l’intérieur
Je vous conseille le…
Je vous recommande le…
Je vous propose la spécialité du chef
L’addition, s’il vous plait
Vous exprimez vos goûts
C’est délicieux

Δίπλα στο παράθυρο
Μπορούμε να καθίσουμε μέσα ή έξω
Σας προτείνω το…
Σας συνιστώ το…
Σας προτείνω την σπεσιαλιτέ του σεφ
Το λογαριασμό σας παρακαλώ
Εκφράζετε τα γούστα σας
Είναι εξαιρετικό

Comprendre une publicité…
Le mode d’emploi
Livre broché
Du papier recyclé
La couverture
Une recette
Véritable
Culinaire
La simplicité
Sain
Original
Les saveurs authentiques
Une librairie

p.37
Ο τρόπος χρήσης  
Ένα χαρτόδετο βιβλίο
Ανακυκλώσιμο χαρτί
Το εξώφυλλο
Μια συνταγή
Πραγματικό
Μαγειρικό
Η απλότητα
Υγιής
Πρωτότυπο
Οι αυθεντικές γεύσεις
Ένα βιβλιοπωλείο

Production orale

p.39

Est-ce que tu aides tes parents à faire
les courses ?
Le commerce du quartier
Est-ce que tu aimes faire la cuisine ?
Qu’est-ce que tu prends au petit déjeuner ?
Vas-tu souvent au cinéma ?
D’habitude, qu’est-ce que tu commandes
comme dessert ?
Quel est ton plat préféré ?
Tu connais des plats français ?

4

Βοηθάς τους γονείς σου να
κάνουν τα ψώνια;
Η αγορά της γειτονιάς
Σου αρέσει να μαγειρεύεις;
Τι τρως για πρωινό;
Πας συχνά στο σινεμά;
Συνήθως, τι παραγγέλλεις για επιδόρπιο;
Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό;
Γνωρίζεις κάποια γαλλικά φαγητά;

Faire des achats.
Faire des achats
Les chaussures
Cher
Un costume
Bon marché
Offrir un cadeau
Plutôt
Une boutique
La vendeuse
L’argent
Acheter

p.41
Τα παπούτσια
Ακριβό
Ένα κοστούμι
Καλή τιμή
Προσφέρω ένα δώρο
Μάλλον
Το κατάστημα, η μπουτίκ
Η πωλήτρια
Τα λεφτά
Αγοράζω
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Le client
La clientèle
Faire du lèche-vitrine

Ο πελάτης
Η πελατεία
Κοιτάζω τις βιτρίνες

Les vêtements

p.42

Les vêtements

Τα ρούχα

Une chemise
Une veste
Une écharpe / un cache-col
Un anorak
Un manteau
Un pantalon
Une robe
Une jupe
Un pull-over
Un t-shirt
Un imperméable
Un maillot de bains
Ma taille
À la mode
Des occasions intéressantes
Les soldes
Les chaussettes

Ένα πουκάμισο
Ένα σακάκι, μια ζακέτα
Ένα κασκόλ
Ένα αδιάβροχο
Ένα παλτό
Ένα παντελόνι
Ένα φόρεμα
Μια φούστα
Ένα πουλόβερ
Ένα μπλουζάκι
Ένα αδιάβροχο
Ένα μαγιό
Το νούμερο μου
Στην μόδα
Ενδιαφέρουσες ευκαιρίες
Οι εκπτώσεις
Οι κάλτσες

Les accessoires
Un sac à main
Les gants
Une paire de gants
Un foulard
Des lunettes
Une ceinture
Une montre
Une cravate
Un portefeuille

Μια τσάντα χειρός
Τα γάντια
Ένα ζευγάρι γάντια
το φουλάρι
Γυαλιά
Μια ζώνη
Ένα ρολόι
Μια γραβάτα
Ένα πορτοφόλι

Les appareils
Un appareil photo
Un lecteur de DVD
Un téléphone mobile / portable
Un ordinateur

Μια φωτογραφική μηχανή
DVD player
Ένα κινητό
Ένας υπολογιστής

On paie … en liquide
… par chèque
… avec une carte de crédit
Un billet
Les pièces de monnaie

Πληρώνουμε… μετρητά
… με επιταγή
… με κάρτα
Ένα χαρτονόμισμα
Τα κέρματα
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Actes de parole

p.44

Quel est le prix de… ?
Ça fait combien ?
Combien est-ce que ça coute ?
Je le trouve trop cher pour moi
Je désirerais…
Pouvez-vous me montrer ?
C’est étroit, je voudrais quelque chose
de plus large
C’est à quel prix ?
Est-ce qu’il y a une garantie ?
Pouvez-vous me faire un paquet cadeau ?
Vous avez la monnaie sur 100 € ?
Quelle taille faites-vous ?
Un choix
C’est très à la mode
Est-ce que vous voulez l’essayer ?

Ποια είναι η τιμή του/της…;
Πόσο κάνει ;  
Πόσο κοστίζει;
Είναι πολύ ακριβό για μένα
Θα ήθελα…
Μπορείτε να μου δείξετε;
Μου είναι στενό, θα ήθελα κάτι πιο
φαρδύ
Ποια είναι η τιμή του
Έχει εγγύηση;
Μπορείτε να μου το τυλίξετε για δώρο;?
Έχετε ρέστα από 100 ευρώ;?
Τι νούμερο φοράτε;
Μια επιλογή
Είναι της μόδας
Θέλετε να το δοκιμάσετε;

Compréhension écrite
Une brochure
La grandeur

p.44
Το φυλλάδιο, η μπροσούρα
Το μέγεθος

Production orale

p.46

Quelle est ta taille ?
Quelle est ta pointure ?
Quelle est ta couleur préférée ?
Combien d’argent de poche tes parents
te donnent-ils ?
Est-ce qu’il y a des grands magasins
dans ta ville ?
Est-ce que tu y vas souvent ?

5

Ποιό είναι το νούμερο σου (για ρούχα);
Ποιό είναι το νούμερο σου (για παπούτσια);
Τι νούμερο παπούτσι φοράς;
Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα ;
Πόσο χαρτζιλίκι σου δίνουν οι γονείς
σου;
Υπάρχουν μεγάλα καταστήματα/μαγαζιά
στη πόλη σου;
Πας συχνά εκεί;

L’école. L’emploi du temps.
L’école
Discuter
Tu as eu une mauvaise note
L’année prochaine
Un professeur
La cour
Un terrain de basket
Une salle informatique
Adorer

p.48
Συζητάω
Πήρες κακό βαθμό
Του χρόνου
Ένας καθηγητής
Το προαύλιο
Ένα γήπεδο μπάσκετ
Μια αίθουσα πληροφορικής
Λατρεύω
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L’école primaire
Le collège
En quelle classe sont les 2 garçons ?

Το δημοτικό
Το γυμνάσιο
Τι τάξη πάνε/είναι τα δύο αγόρια;

Trouver
Travailler
Immense

Βρίσκω
Δουλεύω
Τεράστιο(ς-α)

Les classes, les matières

p.49

Les classes, les matières

Οι τάξεις, τα μαθήματα

Une classe
Le bureau de l’instituteur
Mes matières préférées
Le tableau d’annonces
La carte de géographie

Μια τάξη
Το γραφείο του δασκάλου
Τα αγαπημένα μου μαθήματα
Ο πίνακας ανακοινώσεων
Ο γεωγραφικός χάρτης

Les objets, l’emploi du temps
Aujourd’hui
Mon sac est lourd
Un cahier
Des crayons
Des livres
Une trousse
Une gomme
Des feutres

Σήμερα
Η τσάντα μου είναι βαριά
Ένα τετράδιο
Μολύβια
Βιβλία
Μια κασετίνα
Μια γομολάστιχα
Οι μαρκαδόροι

Les notes, les élèves et les profs
Les enseignants
L’institutrice
Il est bon en maths
Elle est forte en histoire
J’ai eu 17 sur 20
Meilleur que…
Il a obtenu 19 sur 20
Suivre un cours de…
Se présenter à un examen
Passer un examen
Une bonne note
Absent
Manquer un cours
La récréation
Bavarder
Attentif ≠ distrait
Τravailleur ≠ paresseux
Le professeur interroge les élèves

p.50

Οι καθηγητές
Η δασκάλα
Είναι καλός στα μαθηματικά
Είναι πολύ καλή στην Ιστορία
Πήρα 17 στα 20
Καλύτερος από…
Πήρε 19 στα 20
Παρακολουθώ το μάθημα του / της…
Παρουσιάζομαι σε μια εξέταση
Δίνω εξετάσεις
Ένας καλός βαθμός
Απών
Χάνω ένα μάθημα
Το διάλλειμα
Φλυαρώ
Προσεκτικός ≠ αφηρημένος
Εργατικός ≠ τεμπέλης
Ο καθηγητής εξετάζει τους μαθητές    
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Actes de paroles
Demander la permission de…
Excusez-moi d’être en retard
Je vous demande de m’excuser
Je n’ai pas compris
Est-ce que vous pouvez répéter ?

Ζητώ την άδεια να…
Συγνώμη για την αργοπορία (που άργησα)
Σας ζητώ να με συγχωρέσετε
Δεν κατάλαβα
Μπορείτε να επαναλάβετε;

Comprendre une page sur un site Internet…
Chercher sur Internet
La page d’accueil
Découvrir
Donner l’envie
La maternelle
L’actualité
Un magazine

p.52

Ψάχνω στο διαδίκτυο
Η σελίδα υποδοχής
Ανακαλύπτω
Δίνω την επιθυμία
Το νηπιαγωγείο
Η επικαιρότητα
Το περιοδικό

Écrire une carte postale ou une lettre
Elle vient de visiter
Elle décide
La formule d’appel
La phrase introductive
La formule finale

p.53

Μόλις επισκέφτηκε
Αποφασίζει
Η προσφώνηση
Εισαγωγική πρόταση
Ο χαιρετισμός στο τέλος ενός γράμματος
πχ. Με εκτίμηση,
Ταχυδρομικός κώδικας
Η υπογραφή
Η διαφορά
Υποδεικνύω
Ο παραλήπτης
Ο φάκελος
Ένας συμμαθητής
Φιλώ

Le code postal
La signature
La différence
Indiquer
Le destinataire
L’enveloppe
Un camarade
Embrasser

Production orale

p.54

Tu es en quelle classe ?
Quelles sont tes matières préférées ?
Tu es un bon élève ?
À quelle heure commencent les cours
à l’école ?
Y-a-t-il un prof que tu détestes ?
As-tu de bonnes notes en français ?
Est-ce que tu as un emploi du temps
chargé?
Quel est ton emploi du temps le lundi ?

Τι τάξη πας; Σε ποια τάξη είσαι;
Ποια είναι τα αγαπημένα σου μαθήματα;
Είσαι καλός μαθητής;
Τι ώρα ξεκινούν τα μαθήματα στο
σχολείο;
Υπάρχει κάποιος καθηγητής τον οποίον
απεχθάνεσαι;
Έχεις καλούς βαθμούς στο μάθημα των
γαλλικών;
Είναι γεμάτο/φορτωμένο το πρόγραμμα
σου;
Ποιο είναι το πρόγραμμα σου (στο σχολείο)
τη Δευτέρα;
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6

Les loisirs.
Les sorties

p.56

Comment pensez-vous passer le week-end ?
Suivre une émission
Lire une BD
Se reposer
Je préfère aller au cinéma
Vous avez tous des goûts différents
Amusez-vous bien !

 ως σκέπτεστε να περάσετε το
Π
σαββατοκύριακο;
Παρακολουθώ μια εκπομπή
Διαβάζω μία εικονογραφημένη ιστορία
Ξεκουράζομαι
Προτιμώ να πάω σινεμά
Έχετε όλοι διαφορετικά γούστα
Καλά να περάσετε!

La télévision
Les séries
Les jeux télévisés
Les dessins animés
Un documentaire
Une émission sportive
Le journal télévisé
La chaîne
On écoute la radio
Consulter
Allumer la télé
Les publicités

Οι σειρές
Τα τηλεπαιχνίδια
Τα κινούμενα σχεδία
Ένα ντοκιμαντέρ
Μια αθλητική εκπομπή
Οι ειδήσεις
Το κανάλι
Ακούμε ραδιόφωνο
Συμβουλεύομαι
Ανάβω την τηλεόραση
Οι διαφημίσεις

La lecture

p.57

J’aime lire
J’adore les contes
Les livres d’aventure
Les romans policiers
Les romans d’amour
J’achète un livre à la librairie
Un journal

Μου αρέσει να διαβάζω
Λατρεύω τα παραμύθια
Βιβλία περιπέτειας
Αστυνομικό μυθιστόρημα
Αισθηματικά μυθιστορήματα
Αγοράζω ένα βιβλίο στο βιβλιοπωλείο
Μια εφημερίδα

Les sorties

Οι έξοδοι

Le parc d’attractions
Je vais au zoo
Organiser une soirée
Danser
Chanter

Ψυχαγωγικό πάρκο
Πάω στο ζωολογικό πάρκο
Διοργανώνω μια βραδιά
Χορεύω
Τραγουδώ

Les promenades. Les parcs d’attractions
Faire du roller
Faire du VTT
Aller au cirque

Κάνω πατίνια/roller (παπούτσια με ροδές)
Κάνω ποδήλατο
Πάω στο τσίρκο

La musique, la danse
La musique rock
Aller à un concert
Où a lieu le concert ?

Η ροκ μουσική
Πάω σε μια συναυλία
Πού γίνεται η συναυλία;
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Une salle de concert
En plein air
J’aime danser

Μια αίθουσα συναυλιών
Στην ύπαιθρο
Μου αρέσει να χορεύω

Le cinéma, le théâtre

p.58

Mon passe-temps préféré

 αγαπημένη μου απασχόληση στον
Η
ελεύθερο χρόνο
Είναι παθιασμένος με τις κωμωδίες
Ένα έργο περιπέτειας
Ένα έργο επιστημονικής φαντασίας
Η προβολή αρχίζει στις…

Il est passionné de comédies
Un film d’aventures
Un film de science-fiction
La séance commence à…

Quels films aimez-vous voir au cinéma ?

 οιά έργα σας αρέσει να βλέπετε
Π
στο σινεμά?

Un film policier
Un film de guerre
Un film historique

Ένα αστυνομικό έργο
Ένα πολεμικό έργο
Ένα ιστορικό έργο

Quelles pièces de théâtre aimez-vous
voir ?

Ποιά έργα σας αρέσει
να βλέπετε στο θέατρο (θεατρικά)?

Une pièce moderne
Une pièce classique
L’entracte

Ένα μοντέρνο έργο
Ένα κλασσικό έργο
Το διάλειμμα (στο σινεμά ή στο θέατρο)

La représentation théâtrale

Η Θεατρική παράσταση

Le film est très bon
Extraordinaire
Très mauvais
Ennuyeux
La pièce est assez bonne
Excellente
J’ai beaucoup aimé les décors
Le scénario est original
Les costumes sont magnifiques

Το έργο είναι πολύ καλό
Φανταστικός
Πολύ κακό
Βαρετός
Το έργο είναι αρκετά καλό
Εξαίσια
Μου άρεσαν πολύ τα σκηνικά
Το σενάριο είναι πρωτότυπο
Τα κουστούμια είναι καταπληκτικά

L’ordinateur

Ο υπολογιστής

L’écran
Le clavier
La souris
J’envoie un email
J’aime jouer aux jeux vidéo sur l’ordinateur

Η οθόνη
Το πληκτρολόγιο
Το ποντίκι
Στέλνω ένα ηλεκτρονικό μήνυμα
Μου αρέσει να παίζω ηλεκτρονικά  
παιχνίδια στον υπολογιστή

Les sports

p.59

C’est horrible !
J’ai pris trois kilos en trois semaines
Un régime
Maigrir
C’est fatigant
Ça prend beaucoup de temps

Είναι απαίσιο!
Πήρα τρία κιλά σε μια βδομάδα
Μια δίαιτα
Αδυνατίζω
Είναι κουραστικό
Παίρνει πολύ χρόνο
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Un sport collectif
C’est amusant
Je ne te crois pas
Gagner la médaille
Rêver

Ένα ομαδικό άθλημα
Είναι διασκεδαστικό
Δεν σε πιστεύω
Κερδίζω ένα μετάλλιο
Ονειρεύομαι

Les sports
Faire du sport
Faire du tennis
Faire de la planche à voile
Faire de la natation
Faire de l’équitation
Faire du ski
Faire de l’alpinisme
Faire du cyclisme

Αθλούμαι
Παίζω τένις
Κάνω ιστιοπλοΐα
Κολυμπάω
Κάνω ιππασία
Κάνω σκι
Κάνω ορειβασία
Κάνω ποδηλασία

Pratiquer un sport

p.60

Pratiquer un sport

Κάνω ένα άθλημα

Le stade
Assister à un match
Remporter une victoire
L’équipe de …
La coupe
Une médaille d’or
Une médaille d’argent
Une médaille de bronze
Les installations sportives
Exercer un métier sportif
Un professionnel
Un amateur

Το στάδιο
Παρευρίσκομαι σε έναν αγώνα
Νικώ
Η ομάδα του / της…
Το κύπελλο
Ένα χρυσό μετάλλιο
Ένα ασημένιο μετάλλιο
Ένα χάλκινο μετάλλιο
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις
Ασκώ ένα αθλητικό επάγγελμα
Ένας επαγγελματίας
Ένας ερασιτέχνης

Entraîne-toi

Εξασκήσου

Les garçons sont plus sportifs que…
Se reposer
Un tournoi
Adrien aime le contact avec l’eau

Τα αγόρια είναι πιο αθλητικά από…
Ξεκουράζομαι
Ένα πρωτάθλημα
Στον Αντριέν  αρέσει η επαφή με το νερό

Actes de parole

p.60

J’aimerais réserver deux billets pour
le 13 octobre
Réserver des billets par Internet
Ça te dit de venir avec moi ?
Non, c’est impossible
Je suis désolé, mais…
Malheureusement, je ne peux pas
Je préfère le cinéma au théâtre
Tu pratiques un sport?
Quel est ton sport préféré ?
Est-ce que tu suis les émissions sportives
à la télé ?

Θα ήθελα να κρατήσω δυο θέσεις για τις
13 του Οκτώβρη
Κλείνω εισιτήρια μέσω Ιντερνέτ
Θέλεις να έρθεις μαζί μου;
Όχι, είναι αδύνατον
Λυπάμαι, αλλά…
Δυστυχώς, δεν μπορώ
Προτιμώ τον κινηματογράφο από το
θέατρο
Κάνεις κάποιο άθλημα;
Ποιο είναι το αγαπημένο σου άθλημα;
Παρακολουθείς τις αθλητικές εκπομπές
στη τηλεόραση;
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Quelle est ton équipe préférée ?
Quel est ton athlète préféré ?

Ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα;
Ποιος είναι ο αγαπημένος σου αθλητής;

Compréhension écrite
Un présentateur
Le championnat
Un feuilleton
Les émotions
Une œuvre d’art

p.61
Ένας παρουσιαστής
Το πρωτάθλημα
Ένα σίριαλ
Τα συναισθήματα – οι συγκινήσεις
Ένα έργο τέχνης

Production orale

p.63

Quelle musique tu préfères ?
Quelle est ta chanteuse préférée ?
As-tu un ordinateur chez toi ?
Quel est le dernier livre que tu as lu ?
Qu’est-ce que tu fais quand tu as
du temps libre ?

7

Ποιά μουσική προτιμάς;
Ποια είναι η αγαπημένη σου τραγουδίστρια;
Έχεις υπολογιστή σπίτι σου;
Ποιό είναι το τελευταίο βιβλίο που
διάβασες;
Τι κάνεις όταν έχεις ελεύθερο χρόνο;

Les vacances.
Les vacances. Les voyages.
Le professeur d’arts plastiques
Participer à un concours
Un projet
Un abonnement

p.65
Ο Καθηγητής εικαστικών
Παίρνω μέρος σε ένα διαγωνισμό
Το σχέδιο, το πλάνο
Μια συνδρομή

Projet 1
On voyage en famille
Qu’on dorme dans une caravane ou dans
notre maison de campagne, c’est chouette !
Un hôtel de luxe
Faire du camping
Passer ses vacances en colonie
Je reste sur la plage pendant des heures
On se baigne
Je bronze
On joue aux raquettes
Faire des sports nautiques
Faire du pédalo
Pêcher
Une agence de voyage
Vive les vacances !

Ταξιδεύουμε οικογενειακώς
Είτε κοιμόμαστε σε τροχόσπιτο είτε στο
εξοχικό μας είναι καταπληκτικό!
Ένα ξενοδοχείο πολυτελείας
Κάνω κάμπινγκ
Περνώ τις διακοπές μου σε
κατασκήνωση
Κάθομαι στην παραλία πολλές ώρες
Κάνουμε μπάνιο
Μαυρίζω
Παίζουμε ρακέτες
Κάνω θαλάσσια σπορ
Κάνω θαλάσσιο ποδήλατο
Ψαρεύω
Γραφείο ταξιδιών
Ζήτω οι διακοπές!

Projet 2
Passer mes vacances à la montagne
Faire du pique-nique
Une randonnée
Respirer l’air pur

Περνάω τις διακοπές μου στο βουνό
Κάνω πικνίκ
Ένας περίπατος στο δάσος
Αναπνέω καθαρό αέρα
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Il est courageux
Un bonhomme de neige
Se reposer
C’est idéal !

Είναι θαρραλέος
Ένας χιονάνθρωπος
Ξεκουράζομαι
Είναι ιδανικό(ά)

Projet 3
Faire la connaissance de gens
Prendre des photos
Visiter les musées
Un monument
Acheter des souvenirs
Voyager à l’étranger

Γνωρίζω κόσμο
Παίρνω φωτογραφίες
Επισκέπτομαι τα μουσεία
Ένα μνημείο
Αγοράζω αναμνηστικά
Ταξιδεύω στο εξωτερικό

Les vacances

p.66

Nous logeons
Nager
Faire des excursions en bateau
En hiver
En été

Μένουμε, κατοικούμε
Κολυμπάω
Κάνω εκδρομές με το καράβι
Το χειμώνα
Το καλοκαίρι

Actes de parole

p.67

Qu’est-ce que je peux faire pour vous ?
Est-ce que vous avez des chambres libres ?
Comment sont équipées les chambres ?
C’est à quel nom ?
Confirmer les dates de notre arrivée
De l’argent à l’avance
Pour combien de personnes?
Une chambre avec vue sur la mer
Avant de quitter la chambre, il faut
régler la note

Τι μπορώ να κάνω για σας;
Έχετε ελεύθερα δωμάτια;
Πως είναι εξοπλισμένα τα δωμάτια;
Σε ποιό όνομα (είναι η κράτηση);
Επιβεβαιώνω την ημερομηνία άφιξης
Προκαταβολή
Για πόσα άτομα;
Ένα δωμάτιο με θέα στη θάλασσα
Πριν την αποχώρηση σας από το
δωμάτιο, πρέπει να εξοφλήσετε
το λογαριασμό

Les voyages

p.68

En bateau

Ακτοπλοϊκώς

Le port
Ιl attend le bateau pour partir à …
Il s’embarque pour Syros à 14h
Voyager en première place
Des bagages
Une valise
Je voudrais réserver trois places en bateau

Το λιμάνι
Περιμένει το πλοίο για να φύγει στο / στη…
Επιβιβάζεται για τη Σύρο στις 4
Ταξιδεύω (στη) πρώτη θέση
Αποσκευές
Μια βαλίτσα
Θα ήθελα να κάνω κράτηση για τρεις θέσεις
στο πλοίο
Πόσο καιρό πριν πρέπει να κάνω
κράτηση;
Μ
 ια στάση/σταθμός (πλοίου ή αεροπλάνου)
Ένα μειονέκτημα
Γρήγορο
Έχει κακοκαιρία
Ένα πλεονέκτημα

Combien de temps à l’avance faut-il faire
une réservation ?
Une escale
Un inconvénient
Rapide
Il fait mauvais temps
Un avantage
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La mer est calme
Agréable
Une cabine
Confortable

Η θάλασσα είναι ήρεμη
Ευχάριστο
Μια κουκέτα
Άνετος

En avion
Elle tient son billet à la main
Heureusement
Une annonce
Les passagers à destination de Rome sont
priés de se présenter à la porte 5

Κρατά το εισιτήριο της στα χέρια
Ευτυχώς
Μια ανακοίνωση
Οι επιβάτες με προορισμό τη Ρώμη
παρακαλούνται να παρουσιαστούν στην
έξοδο 5

Un vol

Μία πτήση

S’informer sur…
Faire enregistrer ses bagages

Πληροφορούμαι για…
Παραδίδω τις βαλίτσες μου,
«τσεκάρω» τις αποσκευές μου
Μια αίθουσα αναμονής
Η ώρα επιβίβασης
Η αποβίβαση
Μια απευθείας πτήση
Λυπάμαι
Πριν την αναχώρηση
Το κάθισμα
Κατά τη διάρκεια της πτήσης
Η / Ο αεροσυνοδός
Το ακριβότερο μέσο μεταφοράς

La salle d’attente
L’heure de l’embarquement
Le débarquement
Un vol direct
Je suis désolé
Avant le départ
Le siège
Pendant le vol
L’hôtesse de l’air
Le moyen de transport le plus cher

En train

Σιδηροδρομικώς

À la gare
Être en retard
Le quai
Le train à destination de…
Quitter
Immédiat
Un contrôleur
Le paysage
Long

Στο σταθμό
Αργοπορημένος
Η προβλήτα – η αποβάθρα
Το τρένο με προορισμό το…
Εγκαταλείπω
Άμεσα
Ένας ελεγκτής
Το τοπίο
Μακρύ

Compréhension écrite
S’éclater
Respirer
Profiter
S’amuser
Ça me plaît
Envoyer des cartes postales
Les écoliers
Le cartable
La rentrée des classes

p.69
Διασκεδάζω, περνάω πολύ ωραία
Αναπνέω
Εκμεταλλεύομαι
Διασκεδάζω
Μου αρέσει
Στέλνω κάρτες
Οι μαθητές
Σάκα σχολείου
Η πρώτη μέρα σχολείου
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Production Orale

p.71

Comment aimes-tu passer les vacances
d’hiver ?
Quelle est ton île préférée ?
As-tu peur de l’avion ?
Est-ce que tu as déjà voyagé à l’étranger ?

Πως σ’αρέσει να περνάς τις
χειμωνιάτικες διακοπές;
Ποιο είναι το αγαπημένο σου νησί;
Φοβάσαι το αεροπλάνο;
Έχεις ήδη ταξιδέψει στο εξωτερικό;
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