Lexique DELF A2
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La Compréhension Écrite.
1. Lire pour s’informer

p.11

Je voudrais devenir dessinatrice de BD p.12
Dessiner
Dessinateur
Copier
Inventer
Illustrer
Illustrateur, -trice
J’ai dû (verbe devoir)
Débuter
En équipe
Observateur
Informer
Se dérouler
Installer
Coûteux
Célébrer

Σχεδιάζω
Σχεδιαστής
Αντιγράφω
Eφευρίσκω, επινοώ
Εικονογραφώ
Εικονογράφος
Οφείλω, πρέπει
Ξεκινώ, αρχίζω
Ομαδικά
Παρατηρητής
Πληροφορώ
Γίνομαι, εκτυλίσσομαι
Εγκαθιστώ
Ακριβός
Γιορτάζω

Activité 1 p.13 Images
Autoriser
Imprimer
Un usage
Diffuser
Appliquer
Accessible
La rubrique t’est destinée

Επιτρέπω
Εκτυπώνω
Η χρήση
Μεταδίδω (από ραδιόφωνο κλπ)
Εφαρμόζω
Προσβάσιμος
Η στήλη προορίζεται για σένα

Activité 2 p.14 Baptême du feu
Mémorable
Prometteur
Inspiré
Croissant
Bénéficier
Occuper la scène
S’enchaîner
Valoir
La reconnaissance
Fonder

Βάπτισμα του πυρός
Αξέχαστος
Που υπόσχεται πολλά
Εμπνευσμένος
Αυξανόμενος
Ευνοούμαι, επωφελούμαι
Καταλαμβάνω τη σκηνή
Διαδέχομαι
Αξίζω
Η αναγνώριση
Ιδρύω
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Activité 3 p.16 Camps d’été
L’aventure
Animer
Éducatif
Ludique
Acquis (v. Acquérir)

Κέντρα διακοπών
Η περιπέτεια
Δίνω ζωή
Εκπαιδευτικός
Διασκεδαστικός και εκπαιδευτικός
συγχρόνως
Αποκτώ

2. Lire pour s’orienter
Accomplir une tâche précise
S’abonner
Un séjour linguistique
Les lieux publics
S’orienter

p.18
Εκτελώ μια συγκεκριμένη εργασία
Γίνομαι συνδρομητής
Διαμονή στο εξωτερικό για να εξασκηθεί
σε μια ξένη γλωσσά
Οι δημόσιοι χώροι
Προσανατολίζομαι, ψάχνω να βρω κάτι που
επιδιώκω 

A. Lire un document pour classer des titres p.18
Sports p. 18
Remporter une victoire
La défaite

Νικώ
Η ήττα

Économie
La croissance
Le développement
Le chômage
La culture
La sculpture
La peinture

Η αύξηση
Η ανάπτυξη
Η ανεργία
Η μόρφωση/η καλλιέργεια
Η γλυπτική
Η ζωγραφική

Faits divers
Un accident
Le blessé
Le tremblement de terre
L’inondation
L’incendie

Το ατύχημα
Ο τραυματίας
Ο σεισμός
Η πλημμύρα
Η πυρκαγιά

Écologie
La pollution
L’air pur

Politique
Les élections
Élire
Le ministre
L’électeur
Voter

Η ρύπανση
Ο καθαρός αέρας

Οι εκλογές
Εκλέγω
Ο υπουργός
Ο εκλογέας
Ψηφίζω
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Cinéma
Un film de science-fiction
Remporter un prix

Ταινία επιστημονικής φαντασίας
Παίρνω βραβείο

Livres
L’édition
L’éditeur
La collection

Η έκδοση
Ο εκδότης
Η συλλογή

Activité 2 p.20
La maternité
Éternel

Η μητρότητα
Αιώνιος

Outils
Interdit
La défense
Le port du casque est obligatoire
Accès interdit

Απαγορευμένος
Η απαγόρευση
Είναι υποχρεωτικό να φοράς κράνος
Απαγορεύεται η πρόσβαση

B. Lire une document pour comprendre des panneaux dans
des lieux publics, des annonces et identifier des messages,
des signes. p.20
Sens unique
Passage piéton
Passage souterrain
Vitesse limitée
Céder

Μονόδρομος
Πεζοδρόμος
Υπόγεια διάβαση
Όριο ταχύτητας
Υποχωρώ

Dans les transports publics
Composter le billet
Carte valable jusqu’au…
Embarquement immédiat

Ακυρώνω το εισιτήριο
Η κάρτα ισχύει μέχρι τις
Άμεση επιβίβαση

Expressions utiles pour identifier et comprendre des messages
Dépôt des dossiers
Κατάθεση φακέλων
Date limite
Τελευταία προθεσμία
Usage
Χρήση
Activité 2 p.23
Ralentir
Téléphone d’alarme
Éteignez (v. éteindre)

Μειώνω ταχύτητα
Τηλέφωνο συναγερμού έκτακτης ανάγκης
Σβήνω

Activité 3 p.24
Discuter
La vente
Une commande
La nappe
Une paire de draps
Se détendre

Συζητώ
Η πώληση
Μια παραγγελία
Το τραπεζομάντιλο
Ζευγάρι σεντονιών
Χαλαρώνω, ξεκουράζομαι

Nouveau Delf A2, éditions nouvel esprit A.Kosvoyannis

3

C. Lire un document pour comprendre une affiche publicitaire p. 25
Activité 1 p.25
L’équilibre
La coordination
La force musculaire
La concentration
Les bienfaits

Η ισορροπία
Ο συντονισμός
Η μυϊκή δύναμη
Η συγκέντρωση
Τα ευεργετήματα

D. Lire un document pour choisir un cadeau, une émission
à la télé, etc. p. 26
Activité 1 p.27
Explorer
Rater
Reconnaissance vocale
Franchir
Une femelle
Briser
Nouer
Les liens

Εξερευνώ
Χάνω (χάνω το μάθημα, το λεωφορείο)
Φωνητική αναγνώριση
Διαπερνώ
Το θηλυκό
Σπάω
Δένω
Οι δεσμοί

Activité 2 p.29
L’innovation
Intensif
Réduit
Expérimenté
Consacrer
Dédier
L’effectif
Le cas échéant

Ο νεοτερισμός
Εντατικό
Μειωμένο
Πεπειραμένος
Αφιερώνω/θυσιάζω
Αφιερώνω
Το δυναμικό, ο αριθμός
Στην αντίθετη περίπτωση

3. Lire des instructions

p.31

Activité 1 p.33
Charge maximum
Le volume
En cas de panne
Appuyer
Assurer

Μέγιστο βάρος (εδώ)
Ο όγκος (εδώ)
Σε περίπτωση βλάβης
Πιέζω
Εξασφαλίζω

Activité 3 p.35-36
Le règlement
Les droits
Les devoirs
Les consignes
Respecter
Les déchets
La poubelle
Insulter
Se moquer
Bousculer
Déranger

Ο κανονισμός
Τα δικαιώματα
Οι υποχρεώσεις
Οι εντολές (εκφωνήσεις ασκήσεων)
Σέβομαι
Τα σκουπίδια
Κάδος απορριμμάτων
Εξυβρίζω, προσβάλλω
Κοροϊδεύω
Σπρώχνω
Ενοχλώ
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Tricher
Détériorer
Isoler
Convoquer

Αντιγράφω, κάνω ζαβολιά
Χαλώ, καταστρέφω, φθείρω
Απομακρύνω, απομονώνω
Προσκαλώ, συγκαλώ

Activité 4 p.37
Le volume
Défiler
Touche d’appel

Ο ήχος (εδώ)
Παρελαύνω
Πλήκτρο κλήσης

Activité 1 p.39
Enlever
Le cœur
Le quartier
En tranches fines
Quatre ronds
La pâte feuilletée
Recouvrir
Poser
Saupoudrer

Βγάζω, αφαιρώ
Η καρδιά, το κέντρο
Το τέταρτο
Σε λεπτές φέτες
4 στρόγγυλα
Η σφολιάτα
Καλύπτω
Τοποθετώ
Πασπαλίζω

4. Comprendre la correspondance p.41

2

La candidature
Reporter amateur

Η υποψηφιότητα
Ερασιτέχνης ρεπόρτερ

Activité 1 p.42
Le comportement
Guérir

Η συμπεριφορά
Γιατρεύομαι

Activité 3 p.44
Inespéré
Nul
Le gagnant

Ανέλπιστο
Μηδέν (εδώ)
Ο κερδισμένος

Dossiers thématiques.
La famille     Η οικογένεια
Le mariage
Se marier avec…
Le faire-part
La cérémonie aura lieu à…

p.74

L’église
La mairie

Ο γάμος
Παντρεύομαι τον / την
Το προσκλητήριο
Η τελετή γάμου θα λάβει μέρος στο /
θα γινει στη…
Η εκκλησία
Το δημαρχείο

Le baptême
Baptiser
Le parrain
La marraine

Η βάπτιση
Βαπτίζω
Ο νονός
Η νονά
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La naissance d’un enfant
Il est né
La naissance
Être content de…
Relations parents – enfants
Se disputer
La dispute
Sévère
Permettre
Doux
Compréhensible
Bien s’entendre avec quelqu’un

Η γέννηση ενός παιδιού
Γεννήθηκε
Η γέννηση
Χαρούμενος για…
Σχέσεις γονέων - παιδιών
Μαλώνω, φιλονικώ
Η φιλονικία
Αυστηρός
Επιτρέπω
Γλυκός
Κατανοητό
Συνεννοούμαι με κάποιον

Une fête de famille, un anniversaire
Souffler les bougies
Offrir un cadeau
Joyeux anniversaire

Μια οικογενειακή γιορτή, τα γενέθλια
Σβήνω τα κεριά της τούρτας
Προσφέρω ένα δώρο
Χαρούμενα γενέθλια (χρόνια πολλά)

Un repas de famille pour Noël…
La veille de Noël
Décorer
La dinde aux marrons

Ένα Χριστουγεννιάτικο οικογενειακό γεύμα
Η παραμονή των Χριστουγέννων
Διακοσμώ
Γαλοπούλα με κάστανα

Une réunion familiale pour Pâques
Teindre les œufs
Joyeuses Pâques
L’agneau cuit à la broche

 ια Πασχαλινή οικογενειακή συγκέντρωση
Μ
Βάφω τα αυγά
Καλό Πάσχα
To αρνί στη σούβλα

La ville     Η πόλη

p.75

Où habitez-vous ?
J’habite à Paris
Un quartier calme
Un quartier animé
Bruyant
J’habite en ville
La banlieue
La province
La campagne

Που μένετε;
Μένω στο Παρίσι
Μια ήρεμη συνοικία
Μια ζωντανή συνοικία, συνοικία με κίνηση
Θορυβώδης
Μένω στη πόλη
Το προάστιο
Η επαρχεία
Η εξοχή

Ce que l’on peut faire en ville
Faire des courses
Sortir le soir
Visiter des expositions
Faire des études supérieures
Faire les magasins                           

Τι μπορούμε να κάνουμε στη πόλη
Κάνω ψώνια
Βγαίνω το βράδυ
Επισκέπτομαι εκθέσεις
Κάνω ανώτατες σπουδές
Πηγαίνω στα καταστήματα

C’est mieux d’habiter à la campagne
La vie est calme
Des espaces verts
L’air pur
Les habitants

Είναι καλύτερα να ζει κάποιος στην εξοχή
Η ζωή είναι ήρεμη
Χώροι με πράσινο
Καθαρός αέρας
Οι κάτοικοι
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Circuler en / à vélo
En province
Des distractions

Κυκλοφορώ με το ποδήλατο
Στην επαρχία
Διασκέδαση, ψυχαγωγία

Les inconvénients de la ville
L’air est pollué
La pollution
L’angoisse
L’énervement
Être énervé

Τα μειονεκτήματα της πόλεως
Ο αέρας είναι μολυσμένος
Η ρύπανση
Το άγχος
Ο εκνευρισμός
Είμαι εκνευρισμένος

Comment est votre ville,
Votre quartier
Votre village ?
Ville animée                                        
Un embouteillage
Un immeuble

Πως είναι η πόλη σας;
Η συνοικία σας;
Το χωριό σας;
Ζωντανή πόλη
Το μποτιλιάρισμα, κυκλοφοριακή
συμφόρηση
Μια πολυκατοικία

Si vous habitez dans un village
Pittoresque
Magnifique
Le paysage                                          

Εάν μένετε σε ένα χωριό
Γραφικός
Καταπληκτικός
Το τοπίο

L’école     Το σχολείο

p.76

Stéphane envoie un e-mail à Julie
Être content de…                             
Un bâtiment ultramoderne             
Des salles claires                                
Sombre
Des salles bien chauffées                    
Être équipé de…
Un tableau blanc interactif                  
L’équipement
Un ordinateur
Une salle de gymnastique
Une bibliothèque

Είμαι ευχαριστημένος με
Ένα πολύ μοντέρνο κτίριο
Φωτεινές αίθουσες
Σκοτεινός
Αίθουσες που θερμαίνονται καλά
Είναι εξοπλισμένο με
Ο διαδραστικός πίνακας
Ο εξοπλισμός
Ένας υπολογιστής
Μια αίθουσα γυμναστικής
Μια βιβλιοθήκη

Julie répond
Avoir de la chance
Mon école me plaît
Mon école ne me plaît pas (me deplaît)
Un vieux bâtiment
Neuf, nouveau
Des installations sportives
La cour de recréation
Le jour de la rentrée
Une année scolaire                              
Un bulletin de notes

Είμαι τυχερός, έχω τύχη
Το σχολείο μου μου αρέσει
Το σχολείο μου δεν μου αρέσει
Ένα παλιό κτήριο
Καινούργιο
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Η αυλή (που βγαίνουμε διάλειμμα)
Η πρώτη μέρα του σχολείου
Η σχολική χρονιά
Ο έλεγχος του σχολείου
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Quelles matières préfères-tu ?
Préférer
Être fort en…
Être faible en…
J’ai eu 18 sur 20
Juste
Injuste
Amusant
Ennuyeux
Indulgent
Bon élève
Mauvais élève
Régulièrement
Suivre un cours de…
Manquer les cours à l’école
Obtenir des bonnes notes
Les contrôles semestriels
Réussir ses examens
Passer un examen
Echouer à un examen
Être attentif
Etre distrait
Faire attention à…
Travailleur
Paresseux
Un élève turbulent
Un élève sage

Ποιο μάθημα προτιμάς;
Προτιμώ
Είμαι καλός στο / στη…
Είμαι αδύναμος στο / στη…
Πήρα 18 στα 20
Δίκαιος
Άδικος
Διασκεδαστικός
Πληκτικός, βαρετός
Επιεικής
Καλός μαθητής
Κακός μαθητής
Τακτικά
Παρακολουθώ ένα μάθημα…
Χάνω μαθήματα στο σχολείο
Παίρνω καλούς βαθμούς
Τα διαγωνίσματα του εξαμήνου
Πετυχαίνω στις εξετάσεις
Δίνω εξετάσεις
Αποτυγχάνω
Είμαι προσεκτικός
Είμαι αφηρημένος
Προσέχω
Εργατικός
Τεμπέλης
Ένας άτακτος μαθητής
Ένας φρόνιμος μαθητής

Les loisirs     Τα χόμπυ (ό,τι κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο)

p.77

Quels types de films aimez-vous voir ?
Un film policier
Un film d’aventures,
de science-fiction, comique,
historique, d’amour
Les acteurs jouaient bien
Un réalisateur
Avoir du talent
La semaine prochaine
Un film en 3 dimensions
On passe un film à…
Des effets spéciaux
Impressionnant
Un scénario original

Ποια είδη ταινιών σας αρέσει να βλέπετε;
Αστυνομικό έργο
Έργο περιπέτειας
Επιστημονικής φαντασίας, κωμικό
ιστορικό, αισθηματικό
Οι ηθοποιοί έπαιζαν καλά
Ο παραγωγός
Έχει ταλέντο
Την επόμενη βδομάδα
Ένα έργο 3 διαστάσεων (3D)
Παίζεται ένα έργο στο / στη…
Ειδικά εφέ
Εντυπωσιακό
Ένα πρωτότυπο σενάριο

La télévision
Être accro à…
Une chaîne
Une émission sportive
Le journal télévisé
Le bulletin d’informations
Le bulletin météorologique

Η τηλεόραση
Είμαι εξαρτημένος από…
Ένας σταθμός, κανάλι
Μια αθλητική εκπομπή
Τα νέα στην τηλεόραση
Το δελτίο ειδήσεων
Το δελτίο καιρού
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Allumer la télé
Éteindre
Appuyer sur la touche
de la télécommande
Faire du zapping

Ανάβω την τηλεόραση
Σβήνω
Πατάω το πλήκτρο του τηλεχειριστήριου

Quelles pièces de théâtre aimez-vous voir ?
Une pièce moderne, classique
Une séance
La représentation théâtrale
Parler d’un film, de la pièce
Les décors
Les costumes
Sensationnel

 οιες θεατρικές παραστάσεις σας αρέσει
Π
να βλέπετε;
Ένα μοντέρνο, κλασσικό έργο
Η προβολή
Μια θεατρική παράσταση
Σχολιάζω, μιλάω για ένα έργο
Τα σκηνικά
Τα κουστούμια
Καταπληκτικός

Vous aimez la lecture ?
Une passion
Lire un roman
Mon auteur préféré
Un livre bien écrit
Passionnant
Émouvant
Être abonné à…
Un abonnement
Un magazine
Un journal
Mensuel
Quotidien
Hebdomadaire
Une rubrique
Organiser des sorties
Un cybercafé
Jouer à des jeux de société

Σας αρέσει το διάβασμα;
Ένα πάθος
Διαβάζω ένα μυθιστόρημα
Ο αγαπημένος μου συγγραφέας
Ένα καλογραμμένο βιβλίο
Συναρπαστικός
Συγκινητικός
Είμαι συνδρομητής στο / στη…
Μια συνδρομή
Ένα περιοδικό
Μια εφημερίδα
Μηνιαίο
Καθημερινό
Εβδομαδιαίο
Η στήλη
Οργανώνω εξόδους
Ιντερνετ-καφέ
Παίζω επιτραπέζια παιχνίδια

Κάνω ζάπινγκ

Faire les magasins     Πάω στα μαγαζιά

p.78

Je n’ai rien à me mettre
Faire ses achats

Δεν έχω τίποτα να φορέσω
Κάνω τα ψώνια μου

On passe à la caisse pour payer
La caisse
De la monnaie
Aller à la banque
Tirer de l’argent au distributeur

Περνάμε στο ταμείο για να πληρώσουμε
Το ταμείο
Κέρματα, ψιλά
Πηγαίνω στη τράπεζα
Τραβάω λεφτά από το μηχάνημα

Les rayons des magasins
L’habillement
Les produits de beauté
Le rayon des jouets
Les vêtements
La taille

Τα τμήματα των καταστημάτων
Η ένδυση
Τα καλλυντικά
Το τμήμα παιχνιδιών
Τα ρούχα
Το νούμερο
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Je fais du 40
Des bottes en cuir
Trouver quelque chose à ma taille
Je chausse du 40
La période des soldes
Bon marché
Cher
Des occasions intéressantes
Des offres spéciales

Φοράω 40 νούμερο (για τα ρούχα)
Δερμάτινες μπότες
Βρίσκω κάτι στο νούμερό μου
Φοράω 40 νούμερο παπούτσι
Η περίοδος εκπτώσεων
Καλή τιμή
Ακριβός
Ενδιαφέρουσες προσφορές
Ειδικές προσφορές

Décrire un magasin
L’argent de poche
Des vitrines bien décorées
La décoration
L’ambiance chaleureuse
Agréable
Une vendeuse
Gentil
Poli
La politesse
Être souriant
Le sourire

Περιγράφω ένα κατάστημα
Το χαρτζιλίκι
Βιτρίνες ωραία διακοσμημένες
Η διακόσμηση
Η ζεστή ατμόσφαιρα
Ευχάριστος
Μια πωλήτρια
Ευγενικός
Ευγενικός
Η ευγένεια
Χαμογελαστός
Το χαμόγελο

On paie
En liquide
Des billets
Des pièces de monnaie
Payer par chèque
Faire ses courses par carte de crédit

Πληρώνουμε
Σε μετρητά
Χαρτονομίσματα
Κέρματα
Πληρώνω με επιταγή
Κάνω τα ψώνια μου χρησιμοποιώντας την
πιστωτική μου κάρτα
Πρακτικός

Pratique

Santé – Sports     Υγεία - Αθλήματα
Être en forme
Je ne me sens pas très bien
Des maux de tête
Avoir mal à la gorge
Le ventre
Se sentir faible
Attraper un rhume
Être enrhumé
Tousser
Avoir de la fièvre
Être stressé
Être de mauvaise humeur
Être en forme
Faire du sport
Faire de l’équitation
Faire de la natation
V.T.T (vélo tout terrain)

p.79

Είμαι σε καλή φόρμα
Δεν αισθάνομαι πολύ καλά
Ο πονοκέφαλος - οι πονοκέφαλοι
Έχω πονόλαιμο
Η κοιλιά
Αισθάνομαι αδύναμος
Αρπάζω ένα κρυολόγημα
Είμαι συναχωμένος
Βήχω
Έχω πυρετό
Είμαι αγχωμένος
Έχω κακή διάθεση
Είμαι σε καλή διάθεση
Κάνω ένα άθλημα
Κάνω ιππασία
Κάνω κολύμπι
Ποδήλατο για κάθε επιφάνεια (άσφαλτο,
χώμα)
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Vos impressions
Se détendre
L’entraînement
Dur
Remporter une victoire
Être fier de…
L’enthousiasme
La satisfaction, être satisfait
Heureux

Οι εντυπώσεις σας
Χαλαρώνω
Η προπόνηση
Είναι δύσκολο
Νικώ
Είμαι περήφανος για…
Ο ενθουσιασμός
Η ικανοποίηση, είμαι ικανοποιημένος
Ευτυχισμένος

Si vous aimez beaucoup le sport
S’inscrire à…
S’entrainer à / au…
Battre une équipe 2 à 1
Les supporteurs
Soutenir
Applaudir
Les athlètes
Remporter la médaille

Εγγράφομαι
Προπονούμε στο / στη…
Κερδίζω την άλλη ομάδα 2 - 1
Οι οπαδοί
Υποστηρίζω
Χειροκροτώ
Οι αθλητές
Κερδίζω ένα μετάλλιο

Les nouvelles technologies     Οι καινούργιες τεχνολογίες p.80
Envoyer un sms à…
Être sur Internet
Jouer à des jeux en réseau
Des achats en ligne
Télécharger un film
Chatter
Une adresse électronique
Prendre une photo
Prendre en photo qqun
Appareil numérique
Imprimer
Mettre ses photos sur…
Un blog
Créer
Cliquer sur…

Στέλνω ένα μήνυμα στον / στην…
Είμαι στο Ίντερνετ
Παίζω παιχνίδια στο διαδίκτυο
Αγορές από το διαδίκτυο
‘Κατεβάζω’ μία ταινία
Κάνω τσατ, συζητώ στο διαδίκτυο
Μια ηλεκτρονική διεύθυνση
Φωτογραφίζω
Φωτογραφίζω κάποιον(α)
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
Εκτυπώνω
‘Ανεβάζω’ τις φωτογραφίες στο…
Ένα μπλογκ
Δημιουργώ
Κάνω κλικ στο / στη…

Le téléphone  portable (≠ le fixe)
Avoir accès à…
Être connecté
Passer son portable
en mode silencieux
En mode vibrateur
Communiquer par texto
Éteindre
Allumer
L’écran
Le clavier
La clé USB
L’arobase

Το κινητό, το σταθερό τηλέφωνο
Έχω πρόσβαση στο / στη…
Είμαι συνδεδεμένος
Βάζω το τηλέφωνο στη σίγαση
Βάζω το τηλέφωνο σε λειτουργία δόνησης
Επικοινωνώ μέσω μηνυμάτων
Σβήνω
Ανάβω
Η οθόνη
Το πληκτρολόγιο
Ένα USB (ένα φλασάκι)
@ (παπάκι)
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Projets d’avenir     Μελλοντικά σχέδια

p.81

Qu’aimerais-tu faire plus tard ?
Devenir journaliste
Un métier
Entrer en contact avec…
Faire des reportages
Rédacteur en chef
Une organisation humanitaire
Une association
Travailler en équipe
Se sentir utile

Τι θα ήθελες να κάνεις αργότερα;
Γίνομαι δημοσιογράφος
Ένα επάγγελμα
Έρχομαι σε επαφή με
Κάνω ένα ρεπορτάζ
Αρχισυντάκτης
Ανθρωπιστική οργάνωση
Ένας σύλλογος
Δουλεύουμε ομαδικά
Αισθάνομαι χρήσιμος

Métiers
Un(e) acteur (-rice)
Defendre
Un(e) avocat(e)
Plus tard, je voudrais
être informaticien (-ne)

Επαγγέλματα
Ένας / μια ηθοποιός
Υπερασπίζω
Ένας / μια δικηγόρος
Αργότερα, θα ήθελα να γίνω ειδικός της
πληροφορικής

Être intéressé par…
Faire des études supérieures / universitaires
Etre médecin, c’est un métier
qui me passionne
Soulager les douleurs                           
Un vétérinaire                                      
Un menuisier                                       
Faire des petits boulots
Distribuer des prospectus
Obtenir une licence en…
Des études postuniversitaires              
Un doctorat                                          

Ενδιαφέρομαι για…
Κάνω ανώτερες / πανεπιστημιακές σπουδές
Να γίνω γιατρός, είναι ένα επάγγελμα που με
ενθουσιάζει
Ανακουφίζω από τους πόνους
Ο κτηνίατρος
Ο μαραγκός
Κάνω μικροδουλειές
Μοιράζω φυλλάδια
Παίρνω το πρώτο δίπλωμα
Μεταπτυχιακές σπουδές
Η διατριβή (το διδακτορικό)

Les vacances     Οι διακοπές

p.82

On parle des vacances
Les vacances approchent
Avoir des projets pour l’été
Partir en colonie de vacances
Détester
Dormir sous une tente
Exagérer
Se sentir libre
Confortable

Μιλάμε για διακοπές
Οι διακοπές πλησιάζουν
Έχω σχέδια για το καλοκαίρι
Πηγαίνω κατασκήνωση
Απεχθάνομαι
Κοιμάμαι σε σκηνή
Υπερβάλλω
Αισθάνομαι ελεύθερος
Άνετος, αναπαυτικός

Où est-ce que vous passez vos vacances ?
Être, aller sur une île
Pratiquer des sports nautiques
Faire du ski, du surf
Faire de la planche à voile
Faire des plongées sous-marines
Faire de la luge

Είμαι, πηγαίνω σε ένα νησί
Κάνω θαλάσσια σπορ
Κάνω σκι, surf
Κάνω windsurf
Κάνω καταδύσεις
Κάνω έλκηθρο
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Quand vous allez en vacances, vous logez…
Une maison de campagne
Faire des randonnées
Respirer l’air pur
Loger chez…

Όταν πάτε διακοπές, μένετε…
Σπίτι στην εξοχή
Κάνω περιπάτους στο δάσος, στο βουνό…
Εισπνέω καθαρό αέρα
Μένω-στεγάζομαι στον / στην …

À l’étranger
Faire un circuit touristique
Visiter les musées
Un monument
Goûter aux spécialités
gastronomiques du pays

Στο εξωτερικό
Κάνω μια τουριστική περιήγηση
Επισκέπτομαι τα μουσεία
Ένα μνημείο
Δοκιμάζω τα παραδοσιακά πιάτα της χώρας

Raconter vos vacances
J’ai passé de bonnes vacances au bord
de la mer
Se reposer
S’amuser
Séjourner
Dépenser beaucoup d’argent

Λέω πως πέρασα στις διακοπές μου
Πέρασα ωραίες διακοπές στη θάλασσα

Vos impressions
Une île pleine de beautés et de charmes
Mes parents m’ont manqué

Οι εντυπώσεις σας
Ένα νησί με πολλές ομορφιές
Μου έλειψαν οι γονείς μου

Ξεκουράζομαι
Διασκεδάζω
Διαμένω
Ξοδεύω πολλά λεφτά

Les voyages     Τα ταξίδια
Avant de voyager
Prendre des renseignements
Une agence de voyage
Se renseigner sur les horaires d’avion etc.

p.84

Réserver une place

Πριν ταξιδέψουμε
Παίρνω πληροφορίες
Ένα γραφείο τουρισμού
Πληροφορούμαι τις ώρες (δρομολόγια) του
αεροπλάνου
Κλείνω θέση

Vous voyagez
En cabine
En première classe
En classe pont
S’embarquer sur le bateau
L’embarquement
Le débarquement
Un chariot
Transporter mes bagages

Ταξιδεύετε
Σε καμπίνα
Στη πρώτη θέση
Στο κατάστρωμα
Επιβιβάζομαι στο καράβι
Η επιβίβαση
Η αποβίβαση
Το καρότσι για τις αποσκευές
Μεταφέρω τις βαλίτσες μου

À l’aéroport
S’informer sur les heures de vol
Un billet
Faire enregistrer ses bagages
La salle d’attente
L’heure de l’embarquement

Στο αεροδρόμιο
Πληροφορούμαι για τις ώρες πτήσης
Ένα εισιτήριο
Παραδίδω τις αποσκευές μου (προς έλεχγο)
Η αίθουσα αναμονής
Η ώρα επιβίβασης

Nouveau Delf A2, éditions nouvel esprit A.Kosvoyannis

13

À l’aéroport vous demandez…
L’employé vous dit …
Un vol direct pour…
Je suis désolé
Une correspondance
J’ai perdu ma valise
S’adresser à…
Le bureau des objets trouvés
Faire une déclaration de perte             

Στο αεροδρόμιο ρωτάτε…
O υπάλληλος σας λέει …
Απευθείας πτήση για…
Λυπάμαι
Η ανταπόκριση
Έχασα την βαλίτσα μου
Απευθύνομαι στον / στην…
Το γραφείο απολεσθέντων αντικειμένων
Κάνω δήλωση απώλειας αντικειμένων

Dans l’avion
Avoir une place côté fenêtre / côté couloir

Μέσα στο αεροπλάνο
Έχω θέση δίπλα στο παράθυρο / στο
διάδρομο
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