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Unité 1 

Moi, mes amis et mes parents : Εγώ, οι φίλοι μου και οι γονείς μου. 

Page 13 

 

         Écoute et entoure les mots que tu entends : Άκου και κύκλωσε τις λέξεις. 

1.Sincère : Ειλικρινής 

2.Sévère : Αυστηρός-ή  

3.Mince : Αδύνατος-η 

4.Copain – copine : O/Η φίλος-η  

5.Ami – amie : O/Η φίλος-η 

6.Drôle : Αστείος-α 

7.La relation : Η σχέση  

8.Les super moments : Οι υπέροχες στιγμές 

9.Gentil – gentille : Ευγενικός-ή  

10.Les parents : Οι γονείς  

11.La confiance : Η εμπιστοσύνη 

12.Le cousin – la cousine : O/Η ξάδελφος-η  

13.Antipathique : Αντιπαθητικός-ή  

14.La dispute : Ο τσακωμός 

15.Le rêve : Το όνειρο 

16.La peur : Ο φόβος 

       Réécoute et coche le titre de l’unité : Άκου ξανά και βάλε Χ στον τίτλο της 

ενότητας. 

17.Mes parents : Οι γονείς μου 

18.Mes amis : Οι φίλοι μου 

19.Moi, mes amis et mes parents : Εγώ, οι φίλοι μου και οι γονείς μου 
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Page 14 - 15                                  Moi 

 

             Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

20.Tu peux (pouvoir 3e) me parler un peu de toi ? : Μπορείς να μου μιλήσεις λίγο για σένα; 

21.Bien sûr : Βέβαια, φυσικά 

22.Sociable : Κοινωνικός-ή 

23.Plutôt : Μάλλον /περισσότερο 

24.Drôle : Αστείος-α 

25.Tu as grandi (grandir 2e) : Μεγάλωσες  

26.Tu as changé (changer 1er) : Άλλαξες 

27.À ton avis : Κατά τη γνώμη σου 

28.Maintenant : Τώρα 

29.Mince : Αδύνατος-η 

30.Grand – grande : Ψηλός-ή 

31.Pour mon âge : Για την ηλικία μου 

32.Long – longue : Μακρύς-ιά 

33.Les cheveux longs : Τα μακριά μαλλιά 

34.En général : Γενικά 

35.Je m’énerve (s’énerver 1er pr) : Εκνευρίζομαι 

36.Plus facilement : Πιο εύκολα 

             Tu peux te présenter ? Tu es comment ? : Μπορείς να παρουσιαστείς; Πώς είσαι; 

37.Μa taille : Το ύψος μου 

 
38.Je suis grand(e) ≠ Je suis petit(e). :  

     Είμαι ψηλός-ή  ≠  Είμαι χαμηλός-ή 

 
39.Tu mesures (mesurer 1er)  

     combien ? : Πόσο /Tί ύψος έχεις; 

 

40.Je mesure un mètre soixante. :  

     Έχω ύψος 1,60μ.  

 

 

 41.J’ai les cheveux blonds/ bruns/ noirs/   

    châtains. : 

    Έχω ξανθά/ καστανά/ μαύρα/ καστανόξανθα    

     μαλλιά.  

J’APPRENDS MON VOCABULAIRE ET JE PRENDS LA PAROLE : 

Μαθαίνω το λεξιλόγιό μου και εκφέρω / παράγω λόγο. 
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42.Mes cheveux : Tα μαλλιά μου 43.J’ai les cheveux longs ≠ courts. : 

    Έχω μακριά ≠ κοντά μαλλιά. 

 

 44.J’ai les cheveux raides ≠ bouclés. : 

    Έχω ίσια ≠ σγουρά μαλλιά. 

 

 

45.Mes yeux : Τα μάτια μου 

 

46.J’ai les yeux bleus/ verts/ noirs/ marron. : 

     Έχω μπλε/ πράσινα/ μαύρα/ καφέ μάτια. 

     

47.Mon poids : Το βάρος μου 

 
48.Je suis gros(se) ≠ mince. : 

     Είμαι χοντρός/ή ≠ αδύνατος/η. 

 

49.Tu pèses (peser 1er) combien ? :  

      Πόσο ζυγίζεις;  

 

50.Je pèse cinquante kilos. : 

     Ζυγίζω 50 κιλά.  

 

51.Je suis beau (belle)  ≠  laid(e), moche. : 

          Είμαι όμορφος (όμορφη) ≠ άσχημος-η.   

52.Je porte (porter 1er ) des lunettes :  

          Φοράω γυαλιά.  

  

           Tu peux parler de ton caractère ? Quels sont tes qualités et tes défauts ? :  

        Μπορείς να μιλήσεις για τον χαρακτήρα σου; Ποια είναι τα προτερήματα και ποια  

        τα ελαττώματά σου; 

53.À mon avis : Κατά τη γνώμη μου. 

54.Je trouve que, je pense que, je crois que : Βρίσκω ότι, θεωρώ ότι, πιστεύω ότι. 

 

55.Mes qualités : Τα προτερήματα μου 

56.Oui, en général… :   Ναι, γενικά… 

57.j’ai de l’humour :  έχω χιούμορ 

58.je suis sociable :  είμαι κοινωνικός-ή 

59.je suis drôle : είμαι αστείος-α  

60.je suis travailleur(se) : είμαι εργατικός-ή 

61.je suis gentil(le) : είμαι ευγενικός-ή 

62.je suis poli(e) : είμαι ευγενικός-ή 
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63.je suis généreux(se) : είμαι γενναιόδωρος-η  

64.je suis sincère : είμαι ειλικρινής  

65.je suis intelligent(e) :  είμαι έξυπνος-η 

66.je suis sérieux(se) : είμαι σοβαρός-ή 

 

  



6 
 

 

67.Mes défauts : Tα ελαττώματά μου   

68.Mais quelquefois,… Αλλά μερικές φορές,… 

69.je n’ai pas d’humour : δεν έχω χιούμορ 

70.je suis timide : είμαι ντροπαλός-ή 

71.je suis ennuyeux(se) : είμαι βαρετός-ή 

72.je suis paresseux(se) : είμαι τεμπέλης-ά 

73.je suis méchant(e) : είμαι κακός-ιά  

74.je suis impoli(e) : είμαι αγενής 

75.je suis égoïste : είμαι εγωιστής-ρια 

76.je suis menteur(euse) : είμαι ψεύτης-ρα  

77.je suis bavard(e) : είμαι φλύαρος-η  

78.je suis jaloux(se) : είμαι ζηλιάρης-α 

 

Page 16                                         Mes ami(e)s 
 

             Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

79.On parle (parler 1er) de nos problèmes, de nos rêves et de nos peurs : Μιλάμε για τα  

          προβλήματά μας, τα όνειρά μας και τους φόβους μας.  

80.Je peux (pouvoir 3e) compter sur eux / Compter sur quelqu’un (e) : Μπορώ να βασιστώ  

          επάνω τους / Βασίζομαι σε κάποιον – α 

81.Οn passe (passer 1er) de super moments : Περνάμε υπέροχες στιγμές 

82.Ensemble : Μαζί 

 

 

 Comment tu trouves ton ami(e) ?:          Tu as déjà eu un(e) mauvais(e) ami(e) ?:        

Πώς βρίσκεις τον φίλο / την φίλη σου;          Είχες ήδη κάποιον κακό φίλο / κάποια κακή φίλη;  

 

83.Je le/la trouve sympathique. : 

     Τον/την βρίσκω συμπαθητικό -ή.  
 

 

≠ 

84.Je le/la trouve antipathique. :  

         Τον/την βρίσκω αντιπαθητικό-ή.  

85.Je l’aime beaucoup. : 

       Τον/την αγαπώ πολύ. 
 

 

≠ 

86.Je ne l’aime pas. : Δεν τον/την συμπαθώ. 

 

87.Je le/la déteste. : Τον/ την σιχαίνομαι.  

88.Je lui dis (dire 3e) tout. :  

         Του/της τα λέω όλα.       

89.Il/Elle garde mes secrets. :  

          Κρατάει τα μυστικά μου. 

 

 90.Je peux compter sur lui/elle. :  

         Μπορώ να βασιστώ πάνω του/της.  
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91.Il/Elle a bon caractère. :  

         Έχει καλό χαρακτήρα.  
 

 

≠ 

92.Il/Elle a mauvais caractère. :  

         Έχει κακό χαρακτήρα. 

 

  

      En général, ça se passe comment avec tes ami(e)s ? :  

      Γενικά, πώς περνάς με τους φίλους/τις φίλες σου; 

  D’habitude, qu’est-ce que tu fais avec tes ami(e)s ? :  

  Συνήθως, τι κάνεις με τους φίλους/τις φίλες σου; 

 

     Avec mes ami(e)s… : Mε τους/τις φίλους/ φίλες μας… 

93.on fait (faire 3e) plein de choses  

    ensemble. :  

    κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. 

94.on rigole (rigoler 1er ) :     

    aστειευόμαστε 

 

95.on s’amuse (s’amuser 1er) beaucoup. : 

    διασκεδάζουμε πολύ. 

 

96.on est toujours ensemble. : 

     είμαστε συνέχεια μαζί.  

97.οn fait du sport ensemble. : 

     κάνουμε αθλήματα μαζί. 

98.on passe de super moments  

     ensemble : 

     περνάμε υπέροχες στιγμές μαζί. 

99.Quelquefois, on se dispute (se  

     disputer 1er). : 

     Μερικές φορές τσακωνόμαστε.  

 

 

          Avec ton/ta meilleur(e) ami(e), vous vous ressemblez ? : 

       Με τον καλύτερο/καλύτερη σου φίλο-η, μοιάζετε;                                   

Oui ! Avec mon ami(e)… :  

Ναι! Με τον/την φίλο-η μου… 

Non ! Avec mon ami(e)… :                 

Όχι! Με τον/την φίλο-η μου…       

100.on a les mêmes goûts/ on aime les  

      mêmes choses. : 

      έχουμε τα ίδια γούστα/ μας αρέσουν τα  

            ίδια πράγματα  

101.on est différents. : 

      είμαστε διαφορετικοί. 

102.οn est pareils ! : είμαστε ίδιοι 103.on n’a pas le même caractère. :  

      δεν έχουμε ίδιο χαρακτήρα. 
104.οn est toujours d’accord. :  

            συμφωνούμε πάντα. 
105.on n’est pas toujours d’accord. : 

      δεν συμφωνούμε πάντα.  
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Page 18                                   Mes parents  
 

                Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

106.Avec tes parents, ça se passe comment ? : Με τους γονείς σου, πώς περνάς; 

107.Je m’entends (s’entendre 3e pr) : Συνεννοούμαι 

108.Je m’entends plutôt bien avec eux. : Τα πάω καλά μαζί τους.  

109.Compréhensif – ive : Αυτός-ή που δείχνει κατανόηση  

110.Ils me font confiance : Μου έχουν εμπιστοσύνη 

111.Ils m’énervent (s’énerver 1er) : Με εκνευρίζουν 

112.Ιls veulent (vouloir 3e) tout savoir (3e). : Θέλουν να τα ξέρουν όλα. 

113.Οù : Που;  

 

      Avec tes parents, ça se passe comment ? : Με τους γονείς σου, πώς περνάς; 

    Et tes parents ils sont comment ? : Και οι γονείς σου, πώς είναι; 

 

114.Ils sont cool. :  

      Είναι κούλ/ χαλαροί.   

 

≠ 

115.Ils sont sévères/stricts. : 

     Είναι αυστηροί.  

116.Ils sont patients. :  

Είναι υπομονετικοί.  

 

≠ 

117.Ils s’énervent facilement : 

    Εκνευρίζονται εύκολα.  

118.Ils me laissent (laisser 1er)    

      sortir (3e) (avec des copains). : 

     Μου επιτρέπουν να βγαίνω (με φίλους). 

 

≠ 

119.Ils m’interdisent (interdire 3e)  

      de sortir. :  

     Μου απαγορεύουν να βγω. 

120.Ils croient (croire 3e) en moi. : 

      Πιστεύουν σε εμένα.   

 

≠ 

121.Ils me critiquent (critiquer 1er). : 

      Με κριτικάρουν.   

122.Ils me félicitent (féliciter 1er). :  

      Με συγχαίρουν. 

 

≠ 

123.Ils me grondent (gronder 1er). :    

      Με μαλώνουν, με φωνάζουν.   

 

124.Pour eux, les notes, ce n’est pas  

      important. : 

      Γι’ αυτούς, οι βαθμοί, δεν είναι      

      σημαντικοί.    

 

≠ 

125.Le plus important pour eux, c’est  

      les notes :  

      Το πιο σημαντικό γι’αυτούς, είναι       

      οι βαθμοί. 

 

126.Qu’est-ce que tu dis à tes parents quand tu veux sortir ? :  

           Τί λες στους γονείς σου όταν θες να βγεις;  

127.Est-ce que je peux sortir ? : Μπορώ να βγω; 

128.Je peux aller au cinéma ce soir ? : Μπορώ να πάω σινεμά σήμερα το βράδυ;  

 

129.Quand tes parents sont d’accord, ils te disent quoi ? : 

            Όταν οι γονείς σου είναι σύμφωνοι, τί σου λένε;  
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130.Bien sûr ! : Βέβαια, φυσικά 

131.D’accord ! Pas de problème ! : Σύμφωνοι! Κανένα πρόβλημα! 

  

132.Quand tes parents ne sont pas d’accord, ils te disent quoi ? 

            Όταν οι γονείς σου δεν συμφωνούν, τι σου λένε;  

133.Non, désolé(e) tu ne peux pas sortir ce soir. : Όχι, λυπάμαι δε μπορείς να βγεις |   

                σήμερα το βράδυ. 

134.Non, pas question ! : Όχι, ούτε να το συζητάς! 

 

135.Quand tes parents ne sont pas d’accord, tu te mets (se mettre 3e) en  

           colère ? : 

           Όταν οι γονείς σου δεν είναι σύμφωνοι, θυμώνεις;  

136.Oui, je leur dis !... : Ναι, τους λέω!... 

137.J’en ai assez (avoir assez de) ! : Βαρέθηκα, δεν μπορώ άλλο! 

138.Tu m’énerves !/ Vous m’énervez ! : Με εκνευρίζεις!/ Με εκνευρίζετε!  

   

Page 20                    LA ROUE DES QUESTIONS : Ο τροχός των ερωτήσεων 

 

Mes amis, mes parents et moi 

 

139.Tu peux te présenter ? Tu es comment ? : Μπορείς να παρουσιαστείς; Πώς είσαι; 

140.Tu mesure combien ? : Πόσο /Tί ύψος έχεις; 

141.Tu pèses combien ? : Πόσο ζυγίζεις ;/Πόσα κιλά είσαι;  

142.Tu peux parler de ton caractère ? Quels sont tes qualités et tes défauts ? : Μπορείς  

            να μιλήσεις για τον χαρακτήρα σου; Ποια είναι τα προτερήματα και ποια τα ελαττώματά  

            σου; 

143.Tu as des ami(e)s ? : Έχεις φίλους/ φίλες;  

144.Ça se passe comment avec tes ami(e)s ? : Πώς περνάς με τους φίλους/τις φίλες σου; 

145.Il est comment ton/ta meilleur(e) ami(e) ? : Πώς είναι ο/η καλύτερος-ή σου φίλος/φίλη; 

146.Avec ton/ta meilleur(e) ami(e) vous vous ressemblez ? : Με τον καλύτερο/καλύτερη σου    

           φίλο-η, μοιάζετε; 

147.Tu as déjà eu un(e) mauvais(e) ami(e) ? Comment tu le/la trouves ? : Είχες ήδη κάποιον  

            κακό φίλο / κάποια κακή φίλη; Πώς τον/ την βρίσκεις;  

148.Comment sont tes parents ? : Πώς είναι οι γονείς σου;  

149.Tu as de bonnes relations avec tes parents ? : Έχεις καλές σχέσεις με τους γονείς σου; 
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                Unité 2 

Mes loisirs et mes fêtes préférées : Οι ασχολίες/τα χόμπι μου και οι αγαπημένες μου γιορτές. 

 

        Écoute et entoure les mots que tu entends : Άκου και κύκλωσε τις λέξεις. 

150.Le(s) roman(s) d’aventure : Τo/τα μυθιστόρημα-τα περιπέτειας  

151.Le(s) film(s) d’action : Η/Οι ταινία-ες δράσης 

152.Le(s) magazine(s) : Το/Τα περιοδικό-ά 

153.Le(s) jeu(x) de société : Το/Τα επιτραπέζιο-α παιχνίδια  

154.Le(s) magasin(s) : Το/Τα κατάστημα-τα 

155.Le(s) spectacle(s) : Το/Τα θέαμα-τα 

156.Le théâtre : Το θέατρο 

157.La balade à poney : Η βόλτα με πόνυ  

158.Noël : Τα Χριστούγεννα  

159.Le sapin : Το έλατο  

160.Pâques : Το Πάσχα  

161.La dinde : Η γαλοπούλα  

162.Le cadeau – les cadeaux : Το δώρο/ τα δώρα 

163.La soirée : Η βραδιά  

164.Le(s) concert(s) : Η/Οι συναυλία-ες  

165.La fête d’anniversaire : Η γιορτή των γενεθλίων 

166.Les bandes dessinées / BD : Τα κόμιξ 

 

      Réécoute et coche le titre de l’unité : Άκου ξανά και βάλε Χ στον τίτλο της ενότητας. 

 

167.Μα fête d’anniversaire. : Η γιορτή γενεθλίων μου  

168.Mes loisirs et mes fêtes préférées. : Οι αγαπημένες μου δραστηριότητες και γιορτές.  

169.Μes promenades au parc. : Οι περίπατοί μου στο πάρκο.  

170.Les fêtes familiales. : Οι οικογενειακές γιορτές. 

 

 

 

Page 34                                    Mes loisirs : Oι δραστηριότητές μου 
 

Page 33 

J’APPRENDS MON VOCABULAIRE ET JE PRENDS LA PAROLE : 

Μαθαίνω το λεξιλόγιό μου και εκφέρω / παράγω λόγο. 
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        Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

171.Pendant : κατά τη διάρκεια  

172.Le temps libre : Ο ελεύθερος χρόνος 

173.Je fais plein de choses : Κάνω πάρα πολλά πράγματα  

174.Seul(e) : Μόνος-η  

175.Je lis (lire 3e) : Διαβάζω  

176.J’écoute (écouter 1er) : Ακούω 

177.Jouer (1er) à des jeux de société : Παίζω επιτραπέζια παιχνίδια 

178.Aller au cinéma : Πηγαίνω στο σινεμά 

179. Faire (3e) les magasins : Κάνω ψώνια 

180.Οn passe (passer 1er) de super moments ! : Περνάμε υπέροχες στιγμές ! 

181.Tu as d’autres loisirs ? : Έχεις άλλες δραστηριότητες;  

182.Sortir (3e) : Βγαίνω  

183.Faire (3e) une promenade : Κάνω ένα περίπατο  

184.Au bord du lac : Στην άκρη της λίμνης 

185.Une balade à poney : Μια βόλτα με πόνυ  

186.Je trouve ça génial ! : Αυτό, το βρίσκω φοβερό! 

 

     Qu’est-ce que tu fais pendant ton temps libre ? : Τι κάνεις κατά την διάρκεια του ελεύθερου  

   χρόνου σου;  

   Quels sont tes loisirs ? : Ποιες είναι οι ασχολίες σου/ τα χόμπυ σου; 

   Tu fais des activités extrascolaires ? : Κάνεις / Έχεις εξωσχολικές δραστηριότητες; 

 

187.Je dessine (dessiner 1er). : Ζωγραφίζω   
188.Je joue (jouer 1er) de la guitare/ du piano. : Παίζω κιθάρα/ πιάνο.  
189.Je joue aux cartes/ aux échecs. : Παίζω κάρτες/ σκάκι.  
190.Je joue à des jeux vidéo/ à des jeux en ligne. : Παίζω βιντεοπαιχνίδια/ διαδικτυακά  

       παιχνίδια.  
191.Je fais du sport/ du foot/ de la natation/ de la danse. : Κάνω αθλητισμό/  

       ποδόσφαιρο/ κολύμβηση/ χορό.  
192.Je sors (sortir 3e) avec mes amis. : Βγαίνω με τους φίλους μου.  
193.Je fais (faire 3e) une promenade/ un pique-nique. : Κάνω ένα περίπατο/ ένα πικ-νικ.   
194.Je vais (aller 3e) au cinéma/ au théâtre/ à l’opéra. : Πηγαίνω στο σινεμά/ στο   

       θέατρο/ στην όπερα. 
195.Je visite un musée/ une exposition. : Επισκέπτομαι ένα μουσείο/ μία έκθεση.  

196.J’assiste à des concerts/ spectacles : Παρευρίσκομαι σε συναυλίες/ θεάματα.  
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   Qu’est-ce que tu aimes lire ? : Τι σου αρέσει να διαβάζεις; 

 

  J’aime lire… : Μου αρέσει να διαβάζω… 

197.des magazines. : περιοδικά 

198.des journaux. : εφημερίδες 

199.des romans policiers/ de science-fiction. :  

      μυθιστορήματα αστυνομικά/ επιστημονικής  

      φαντασίας 

200.des bandes dessinées : κόμιξ 

 

    Quel genre de musique est-ce que tu préfères ? : Ποιο είδος μουσικής προτιμάς; 

 

  J’aime… : Μου αρέσει…  

201.le rock. : η ροκ  202.le hip-hop. : η χιπ-χοπ 

203.le rap. : η ραπ 204.la musique classique. : η κλασική μουσική 

 

205.Quel est ton chanteur préféré ? : Ποιος είναι ο αγαπημένος σου τραγουδιστής;  

206.Ιl/Elle s’appelle… Il/Elle est très doué(e). : Ονομάζεται… Είναι πολύ χαρισματικός-ή.  

 

207.Où écoutes-tu de la musique ? : Που ακούς μουσική;  

208.J’écoute de la musique dans ma chambre/ sur mon portable avec mes écouteurs/ sur  

            ma tablette. : Ακούω μουσική στο δωμάτιο μου/ στο κινητό μου με τα ακουστικά μου/ στο  

            τάμπλετ μου.  

 

Quel genre de films est-ce que tu préfères ? : Ποιο είδος έργων προτιμάς; 
Je préfère les films… : Προτιμώ τις ταινίες… 

209.d’aventure. : περιπέτειας 210.de science-fiction. : επιστημονικής φαντασίας. 

211.d’horreur : τρόμου 212.les comédies : οι κωμωδίες.  

 

213.Tu as vu un bon film récemment ? Quel est le dernier film que tu as vu ? : Είδες  

        μια καλή ταινία πρόσφατα; Ποια είναι η τελευταία ταινία που είδες;  

214.Oui, j’ai vu la famille Adams/ Ballerina. : Ναι, είδα την οικογένεια Adams/ Ballerina. 

 

Tu as aimé le dernier film que tu as vu au cinéma et pourquoi ? : Σου άρεσε η τελευταία 

ταινία την οποία είδες στο σινεμά και γιατί;  

 

Oui… : Ναι… parce que… : γιατί, επειδή 

215.j’ai bien rigolé : 

      γέλασα πολύ, το διασκέδασα 

216.les acteurs étaient naturels et  

       talentueux. : 

       οι ηθοποιοί ήταν φυσικοί και ταλαντούχοι.  
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217.c’était super marrant :  

      ήταν πολύ αστεία, διασκεδαστική 

218.le protagoniste jouait bien son rôle. : 

      ο πρωταγωνιστής υποδύθηκε καλά το  

      ρόλο του. 

219.je l’ai adoré ! : την λάτρεψα!  220.le scénario était très original. : 

      Το σενάριο ήταν πρωτότυπο. 

 

Non… : Όχι… parce que… : γιατί, επειδή 

221.c’était ennuyeux à mourir… :  

      ήταν βαρετή μέχρι θανάτου.              

222.les acteurs étaient mauvais. Ils n’avaient  

       pas de talent. :  

       ήταν κακοί οι ηθοποιοί. Δεν είχαν ταλέντο.  

223.ça ne m’a pas plu ! :  

       δεν μου άρεσε!  

224.le protagoniste jouait très mal. : 

       ο πρωταγωνιστής έπαιζε άσχημα.  

225.c’était pas génial. : 

       δεν ήταν και τέλεια, φοβερή.   

226.le scénario était ennuyeux. :  

       το σενάριο ήταν βαρετό.  

  

Page 36                                 Mes fêtes préférées 
 

         Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

227.La fête : Η γιορτή 

228.C’est Noël : Είναι Χριστούγεννα   

229.Bien sûr : Βέβαια, φυσικά 

230.Le sapin : Το έλατο 

231.La décoration : Η διακόσμηση 

232.On voit (voir 3e) toute la famille : Βλέπουμε όλη την οικογένεια  

233.La dinde : Η γαλοπούλα  

234.Le marron : Το κάστανο 

235.La bûche de Noël : ο κορμός (γλυκό των Χριστουγέννων στη Γαλλία) 

236.C’est génial ! : Είναι τέλεια, φοβερά!  

    Qu’est-ce que tu fais pour les fêtes familiales ? : Τι κάνεις για τις οικογενειακές  

   γιορτές; 

   Comment fêtez-vous Noël/ Pâques chez vous ? : Πώς γιορτάζετε τα Χριστούγεννα/ το  

     Πάσχα σπίτι σας;  

À Noël : Τα Χριστούγεννα  

237.On décore (décorer 1er) le sapin avec des boules et des guirlandes. : Στολίζουμε το  

       έλατο με μπάλες και γιρλάντες.  
238.On achète (acheter 1er) des cadeaux pour toute la famille. : Αγοράζουμε δώρα για όλη  

       την οικογένεια. 
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239.On met (mettre 3e) les cadeaux et une crèche sous le sapin. : Βάζουμε δώρα και μια  

       φάτνη κάτω από το έλατο. 

240.On organise un grand repas familial chez nous ! : Οργανώνουμε ένα μεγάλο οικογενειακό  

       γεύμα σπίτι μας!  
241.On mange de la dinde aux marrons et de la bûche de Noël. : Τρώμε γαλοπούλα με  

       κάστανα και χριστουγεννιάτικο κορμό.  

242.Le 24 décembre, c’est le réveillon de Noël. : Στις 24 Δεκεμβρίου, είναι το ρεβεγιόν των  

       Χριστουγέννων.  
243.Le 25 décembre, on ouvre (ouvrir 3e) les cadeaux ! Joyeux Noël ! : Στις 25 Δεκεμβρίου,  

      ανοίγουμε τα δώρα! Καλά Χριστούγεννα!  

 

À la Saint-Sylvestre : Την παραμονή Πρωτοχρονιάς 

244.Le réveillon du Nouvel An est le 31 décembre ! : Το ρεβεγιόν της παραμονής της  

      Πρωτοχρονιάς είναι 31 Δεκεμβρίου!  

245.À minuit, tout le monde s’embrasse (s’embrasser 1er) et se souhaite (se souhaiter 1er):  

       Bonne Année ! : Τα μεσάνυχτα, όλος ο κόσμος αγκαλιάζεται και εύχεται: Καλή Χρονιά!  

246.On boit (boire 3e) du champagne ! : Πίνουμε σαμπάνια!  

247.On regarde (regarder 1er) les feux d’artifice. : Βλέπουμε τα πυροτεχνήματα.  

 

À Pâques : Το Πάσχα  

248.En France, on cache (cacher 1er) des œufs en chocolat dans le jardin pour les  

       enfants ! : Στη Γαλλία, κρύβουμε σοκολατένια αυγά στον κήπο για τα παιδιά!  

249.En Grèce, on mange de l’agneau cuit à la broche et des œufs teint en rouge. : Στην  

       Ελλάδα, τρώμε αρνί ψητό στη σούβλα και βαμμένα κόκκινα αυγά. 

 

     Tu as déjà assisté à un mariage ou à un baptême ? : Έχεις παρευρεθεί ήδη σε κάποιον 

γάμο ή βάφτιση; 

Oui, je suis déjà allé(e) (aller 3e) au mariage de mon cousin. : Ναι, έχω πάει ήδη στον γάμο του 

ξαδέρφου μου. 

250.On a reçu (recevoir 3e) le faire–part de mariage : Λάβαμε το προσκλητήριο γάμου.  

251.On a assisté à la cérémonie à l’église/à la mairie. : Παρευρεθήκαμε στην τελετή στην  

       εκκλησία/ στο δημαρχείο. 

252.On est allé(e)s à la réception de mariage. : Πήγαμε στη δεξίωση του γάμου.  

253.On a félicité (féliciter 1e) les jeunes mariés. : Συγχαρήκαμε τους νεόνυμφους. 

 

Oui, je suis déjà allé(e) (aller 3e) au baptême de ma cousine. : Ναι, έχω πάει ήδη στη βάφτιση 

της ξαδέρφης μου. 
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254.Mon oncle et ma tante ont trouvé (trouver 1er)un parrain et une marraine. : Ο θείος  

       μου και η θεία μου βρήκαν ένα νονό και μία νονά.  

255.On est allé(e)s à l’église. / Le prêtre a baptisé le bébé. : Πήγαμε στην εκκλησία. / Ο  

       ιερέας βάπτισε το μωρό.  

256.On a offert (offrir 3e) des bonbonnières aux invités ! : Προσφέραμε μπομπονιέρες  

       στους καλεσμένους!  

 

      C’était comment ? : Πώς ήταν;  

257.La cérémonie était très belle. : Η τελετή ήταν πολύ όμορφη.  

258.Tout le monde était heureux. : Όλοι ήταν χαρούμενοι.  

259.Il y avait des fleurs partout ! : Υπήρχαν λουλούδια παντού!  

260.La musique était superbe ! / Le repas était délicieux ! : Η μουσική ήταν τέλεια! / Το  

       γεύμα ήταν νόστιμο!  

 

J’invite (inviter 1er) : Προσκαλώ  

261.Je t’ / vous invite au mariage de ma sœur. : Σε / Σας προσκαλώ στο γάμο της αδερφής  

       μου. 

262.J’aimerais (aimer 1er) t’ / vous inviter au baptême de mon petit frère. : Θα ήθελα να σε /  

       σας προσκαλέσω στη βάπτιση του μικρού μου αδερφού.   

 

Tu acceptes : Δέχεσαι Tu refuses : Αρνείσαι  

263.Oui, avec grand plaisir ! : 

  Ναι, μετά χαράς!  

264.Je suis désolé(e) mais je ne suis pas  

      libre. :  

      Λυπάμαι αλλά δεν είμαι ελεύθερος/η. 

265.D’accord ! / C’est d’accord ! :  

       Σύμφωνοι!  

266.Je regrette, je ne peux pas venir. :  

       Λυπάμαι, δε μπορώ να έρθω.  

267.Oui, volontiers ! : Ναι, ευχαρίστως!  268.Non, malheureusement, je serais  

      absent(e). :  

      Όχι, δυστυχώς, θα λείπω.  

 

Page 38                                            Mon anniversaire 
 

         Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

269.Tu fais (faire 3e) quoi ? : Τι κάνεις/ Τι θα κάνεις;  

270.J’organise (organiser 1er) : Διοργανώνω  

271.Une super soirée : Μία φοβερή βραδιά  

272.Chez moi : Σπίτι μου  
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273.On s’amuse (s’amuser 1er) : Διασκεδάζουμε 

274.Le(s) gâteau(x) : Το/τα γλυκό-ά 

275.J’ouvre (ouvrir 3e) : Ανοίγω  

276.Le(s) cadeau(x) : Το/τα δώρο-α  

 

     Tu fais quoi pour ton anniversaire ? : Τι κάνεις για τα γενέθλιά σου; 

     Comment fêtes-tu ton anniversaire ? : Πώς γιορτάζεις τα γενέθλια σου; 

J’organise une fête / une boum : Διοργανώνω μία γιορτή / ένα πάρτι  

277.Je fais la liste des invités. : Φτιάχνω τη λίστα των καλεσμένων. 

278.Je choisis (choisir 2e) le jour et l’heure de la fête. : Επιλέγω την ημέρα και την ώρα της  

       γιορτής. 

279.J’envoie les invitations par Viber ou Messenger : Στέλνω προσκλήσεις μέσω Viber ή 

      Messenger.  

280.J’organise des jeux et des animations : Διοργανώνω παιχνίδια και δραστηριότητες  

 

281.j’organise un karaoké, un marathon jeux de société, un jeux d’évasion, une chasse   

            au trésor. : διοργανώνω ένα καραόκε, ένα μαραθώνιο επιτραπέζιων παιχνιδιών, ένα  

            παιχνίδι απόδρασης, κυνήγι θυσαυρού. 

282.j’installe (installer 1er) un photomaton pour prendre des photos drôles. : εγκαθιστώ  

            έναν αυτόματο θάλαμο για να βγάλουμε αστείες φωτογραφίες. 

283.je fais appel à un Dj ou à un magicien. : Καλώ ένα Dj ή ένα μάγο.  

 

284.Je décore la maison. : Διακοσμώ το σπίτι.  

285.Je crée (créer 1er) une playlist spéciale pour la fête. : Δημιουργώ μία ειδική playlist για  

       τη γιορτή.    

286.J’achète des choses à manger et à boire (3e). : Αγοράζω πράγματα για να φάμε και να  

       πιούμε. 

287.J’aide (aider 1er) ma mère à préparer le gâteau d’anniversaire. : Βοηθάω τη μαμά μου να  

       ετοιμάσει την τούρτα γενεθλίων.  

288.Le jour de mon anniversaire, on s’amuse, on danse, on mange le gâteau et… j’ouvre  

      (ouvrir 3e) mes cadeaux ! : Τη μέρα των γενεθλίων μου, διασκεδάζουμε, χορεύουμε,  

       τρώμε τούρτα και… ανοίγω τα δώρα μου!  

 

      C’était comment la fête chez ton ami ? : Πώς ήταν η γιορτή στο σπίτι του φίλου σου;  

    (Πώς περάσατε;) 

289.On s’amuse comme des fous ! :  

     Διασκεδάζουμε σαν τρελοί! 
≠ 290.On s’est ennuyés. :  

     Βαρεθήκαμε.  

291.L’ambiance était géniale / cool ! :  

    Η ατμόσφαιρα (το κλίμα) ήταν  

      υπέροχη / χαλαρή!  

 

≠ 

292.L’ambiance était mauvaise / nulle. :  

       Η ατμόσφαιρα (το κλίμα) ήταν άσχημη /  

       χάλια.  
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293.J’ai passé une soirée inoubliable /  

       une super soirée ! :  

     Πέρασα μία αξέχαστη βραδιά /  

       φοβερή βραδιά!  

 

≠ 

294.Bof ! Pas terrible ! :  

    Ουφ! Όχι τίποτα τρομερό (τίποτα    

      σπουδαίο)!  

 
 

Page 40                         LA ROUE DES QUESTIONS : Ο τροχός των ερωτήσεων 

 

Mes loisirs et mes fêtes préférées 

 

295.Qu’est-ce que tu fais pendant ton temps libre ? Quels sont tes loisirs ? : Τι κάνεις κατά  

       την διάρκεια του ελεύθερου χρόνου σου; Ποιες είναι οι ασχολίες σου/ τα χόμπυ σου; 

296.Que fais-tu après l’école ? : Τι κάνεις μετά το σχολείο;  

297.Tu aimes lire ? Quel genre de livre préfères-tu ?: Σου αρέσει να διαβάζεις; Τι είδος  

       βιβλίου προτιμάς;  

298.Quel genre de musique préfères-tu ? Quel est ton chanteur préféré ? Où écoutes-tu de  

       la musique ? : Τι είδος μουσικής προτιμάς; Ποιος είναι ο αγαπημένος σου τραγουδιστής; Που  

       ακούς μουσική;  

299.Quel genre de films est-ce que tu préfères ? : Τι είδους ταινίες προτιμάς;  

300.Pourquoi est-ce que tu aimes le cirque et le cinéma ? : Γιατί σου αρέσει το τσίρκο και το  

      σινεμά; 

301.Tu as aimé le dernier film que tu as vu au cinéma et pourquoi ? : Σου άρεσε η τελευταία  

       ταινία που είδες στο σινεμά και γιατί; 

302.Qu’est-ce que tu fais pour les fêtes familiales ? : Τι κάνεις για τις οικογενειακές γιορτές;  

303.Quelle est ta fête familiale préférée ? : Ποια είναι αγαπημένη σου οικογενειακή γιορτή;   

304.Tu as déjà assisté à un mariage ou à un baptême ? C’était comment ? : Έχεις παρευρεθεί  

       ήδη σε κάποιον γάμo ή βάφτιση; Πώς ήταν;  

305.Tu fais quoi pour ton anniversaire ? : Τι κάνεις για τα γενέθλιά σου;  

306.C’était comment la fête chez ton ami ? : Πώς ήταν η γιορτή στον φίλο σου;  
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Unité 3 

Mes vacances : Οι διακοπές μου 

Page 51  

 

      Écoute et entoure les mots que tu entends : Άκου και κύκλωσε τις λέξεις 

307.La mer : Η θάλασσα  

308.La campagne : Η εξοχή  

309.La montagne : Το βουνό  

310.L’étranger : Το εξωτερικό  

311.La colonie : Η κατασκήνωση  

312.La voiture : Το αυτοκίνητο  

313.L’avion : Το αεροπλάνο  

314.Le bateau : Το πλοίο  

315.Le train : Το τραίνο 

316.Le ski : Το σκι  

317.Le beach volley : Το beach volley  

318.Un endroit exotique : Ένα εξωτικό μέρος 

319.Une nouvelle rencontre : Mία νέα γνωρισμία 

320.Le shopping : Τα ψώνια, οι αγορές  

321.Malade : Άρρωστος-η  

322.Le coup de soleil : Η ηλίαση, το ηλιακό έγκαυμα  

323.Un accident : Το ατύχημα  

    Réécoute et coche le titre de l’unité : Άκου ξανά και βάλε Χ στον τίτλο της ενότητας 

324.Mes voyages. : Τα ταξίδια μου.  

325.Mes vacances. : Οι διακοπές μου.  

326.Mes activités préférées : Οι αγαπημένες μου δραστηριότητες. 

327.Μes mésaventures : Οι ατυχίες μου.  
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J’APPRENDS MON VOCABULAIRE ET JE PRENDS LA PAROLE : Μαθαίνω το λεξιλόγιό μου και 

εκφέρω / παράγω λόγο. 

 

Page 52                                   Mes vacances : Οι διακοπές μου          

 

         Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

328.Tu pars (partir 3e) en vacances : Φεύγεις / Πηγαίνεις διακοπές 

329.Parfois : Μερικές φορές  

330.Εn hiver : Το χειμώνα  

331.La montagne : Το βουνό  

332.Faire (3e) du ski : Κάνω σκι 

333.La campagne : Η εξοχή  

334.À Pâques : Το Πάσχα  

335.Je vais chez mes grands-parents : Πηγαίνω στους παππούδες μου 

336.En été : Το καλοκαίρι  

337.Je pars (partir 3e) à l’étranger : Φεύγω στο εξωτερικό 

338.En général : Γενικά 

339.Je voyage (voyager 1er) en voiture et en avion : Ταξιδεύω με αυτοκίνητο και με αεροπλάνο 

 

    Tu pars où en vacances ? : Πού φεύγεις/πας διακοπές;  

 

340.Je pars (partir 3e) sur une île, au bord de la mer. : Πηγαίνω σε ένα νησί, δίπλα στη  

       θάλασσας. 

341.Je pars à la montagne / à la campagne. : : Πηγαίνω στο βουνό / στην εξοχή.  

342.Je pars à l’étranger. : Πηγαίνω στο εξωτερικό.  

343.Je pars en colonie de vacances. : Πηγαίνω σε κατασκήνωση.  

 

          Tu pars avec qui ? : Με ποιον φεύγεις /πας (διακοπές); 

344.Je pars avec mes parents. : Πηγαίνω με τους γονείς μου.  

345.Je pars avec mes grands-parents. : Πηγαίνω με τους παππούδες μου.  

346.Je pars avec des amis. : Πηγαίνω με φίλους.  

 

       Tu loges où ? : Πού μένεις; (κατά την διάρκεια των διακοπών)  

347.Je loge (loger 1er) dans un hôtel. : Μένω σε ξενοδοχείο.  

348.Je vais chez mes grands-parents. : Πηγαίνω στους παππούδες μου.  

349.Je vais dans ma maison de campagne. : Πηγαίνω στο εξοχικό μου.  
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350.J’habite chez des amis. : Μένω σε φίλους.  

 

   Tu voyages comment ?: Πώς / Με τι ταξιδεύεις;  

351.En avion : Με αεροπλάνο  352.En voiture : Με αυτοκίνητο 

353.En train : Με τραίνο  354.En bateau : Με πλοίο  

355.En bus : Με λεωφορείο   

 

   Tu fais quoi pendant les vacances ? : Τι κάνεις κατά την διάρκεια των διακοπών  

   σου; 

    En hiver… : Tον χειμώνα…  

356.Je fais du ski. : Κάνω σκι.  

357.Je fais du patinage. : Κάνω πατινάζ.  

358.Je fais du snowboard. : Κάνω snowboard  

      (χιονοσανίδα).  

 

En été… : Το καλοκαίρι… 

 

 

       Quand je visite une grande ville, pendant les vacances… : Όταν επισκέπτομαι μια  

       μεγάλη πόλη, κατά την διάρκεια των διακοπών μου… 

366.Je visite des musées / des monuments / le centre-ville. :  

     Επισκέπτομαι μουσεία / μνημεία / το κέντρο της πόλης.  

367.Je fais du shopping. :  

       Κάνω ψώνια.  

À la campagne… : Στην εξοχή…  

 

359.Je me balade (se balader 1er) dans la   

       forêt. :  

       Κάνω περίπατο/ βόλτα στο δάσος.  

360.Je fais du canoë-kayak. :  

     Κάνω κανό-καγιάκ.  

361.Je visite (visiter 1er) une ferme avec des  

      animaux. :  

    Επισκέπτομαι μία φάρμα με ζώα.  

Au bord de la mer : Δίπλα στη θάλασσα, 

παραθαλάσσια 

362.Je me baigne (se baigner 1er). :  

       Κολυμπώ, κάνω μπάνιο. 

363.Je fais du paddle/ du ski nautique/ du  

       surf. : 

       Κάνω κουπί / θαλάσσιο σκι / σερφ.   

364.Je joue aux raquettes/ au beach  

       volley. : 

      Παίζω ρακέτες/ beach volley.  

365.Je ramasse (ramasser 1er) des  

       coquillages. :  

       Μαζεύω κοχύλια.   
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368.Je prends (prendre 3e) des photos. :  

       Βγάζω φωτογραφίες.  

369.J’achète (acheter 1er) des souvenirs. :  

       Αγοράζω αναμνηστικά.  

370.J’envoie (envoyer 1er) des cartes postales. :  

     Στέλνω καρτ-ποστάλ. 

 

       Comment tu organises tes voyages ? : Πώς οργανώνεις τα ταξίδια σου;  

371.Je réserve (réserver 1er) mes billets… : Κλείνω τα εισιτήρια μου… 

      dans une agence / sur internet / en ligne. : σε ένα πρακτορείο / στο ίντερνετ /  

      online.  

372.Je choisis (choisir 2e)… : Επιλέγω…  

     la date de départ et d’arrivée. : την ημερομηνία αναχώρησης και άφιξης.  

373.Je prends (prendre 3e)… : Παίρνω… 

     mon passeport : το διαβατήριο μου.   

 

Faire + de, du, de la, de l’, des + sport 

 

  

 

Page 54                                     Mes vacances : Οι διακοπές μου 
 

          Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

374.Pendant : Κατά τη διάρκεια  

375.Les vacances : Οι διακοπές 

376.J’adore (adorer 1er) : Λατρεύω  

377.Je me lever (se lever 1er) : Σηκώνομαι  

378.Tard : Αργά  

379.S’amuser (1er) : Διασκεδάζω  

380.Découvrir (3e) : Ανακαλύπτω  

381.Un endroit exotique : Ένα εξωτικό μέρος  

382.Faire (3e) de nouvelles rencontres : Κάνω νέες γνωριμίες  

383.Tes vacances se passent (se passer 1er) toujours bien ? : Οι διακοπές σου περνούν  

       πάντα καλά;    

384.Le jour : Η μέρα  

385.Ce n’était pas (être) terrible. : Δεν ήταν τρομερό.  

Jouer + à, au, à la, à l’, aux + sport   
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386.Je suis tombé(e) (tomber 1er) malade. : Αρρώστησα  

387.Οn m’a volé (voler 1e) mon portable. : Μου έκλεψαν το κινητό.  

388.L’été : Το καλοκαίρι 

389.Tu pars (partir 3e) quand ? : Πότε φεύγεις;  

390.Je pars du 10 juillet au 15 août. : Φεύγω από τις 10 Ιουλίου μέχρι τις 10 Αυγούστου.  

 

     Qu’est-ce que tu aimes faire pendant les vacances ? : Τι σου αρέσει να κάνεις στις  

     διακοπές; 

 

391.Me lever (se lever 1er) tard. : Σηκώνομαι αργά.   

392.M’amuser (s’amuser 1er). : Διασκεδάζω.  

393.Faire (3e) de nouvelles rencontres. : Κάνω νέες γνωριμίες.   

394.Manger (1er)des spécialités. : Τρώω σπεσιαλιτέ.  

 

     Comment se sont passées tes vacances ? : Πώς πέρασαν οι διακοπές σου; 

 

Mes vacances se sont mal passées… :  

Οι διακοπές μου δεν πήγαν καλά… 

 

Le temps : O καιρός Les mésaventures :  

Οι ατυχίες 

La santé : Η υγεία  

395.Il pleuvait (pleuvoir 3e)  

       tout le temps. : 

      Έβρεχε όλη την ώρα.  

396.J’ai raté (rater 1er)  

      l’avion / le train. : 

      Έχασα το αεροπλάνο / το  

      τρένο.  

397.Je suis tombé(e)  

     (tomber 1er) malade. :  

     Αρρώστησα.  

398.Il faisait (faire 3e) très  

      froid / trop chaud. :  

     Έκανε πάρα πολύ κρύο /      

      πολλή (υπερβολική)  

      ζέστη.  

399.On m’a volé (voler 1er)    

      mon portable :  

      Μου έκλεψαν το κινητό.  

400.J’ai attrapé un coup de  

      soleil. :  

     Έπαθα ηλίαση.  

401.Il y avait beaucoup de  

      vent. : 

      Είχε πολύ αέρα.   

402.La chambre de l’hôtel  

      était trop petite. :  

      Το δωμάτιο του  

      ξενοδοχείου ήταν πολύ     

      μικρό.  

403.J’ai eu un accident de ski        

      / de vélo. :  

      Είχα ένα ατύχημα στο σκι  

      / με το ποδήλατο.  

 

      Quelles sont tes impressions ? : Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου; 

Impressions positives :  

Θετικές εντυπώσεις 

Impressions négatives :  

Αρνητικές εντυπώσεις 

La surprise :  

Η έκπληξη 
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404.C’était extraordinaire /  

      super ! :  

    Ήταν καταπληκτικά /  

       υπέροχα!  

405.Ce n’était pas terrible ! :  

     Δεν ήταν συνταρακτικά! 

406.Je suis surpris(e) ! :  

      Είμαι έκπληκτος-η!  

407.J’ai passé des vacances  

      géniales ! :  

     Πέρασα φοβερές    

     διακοπές!  

408.C’était horrible / nul. :  

    Ήταν φριχτά / χάλια.  

409.Quelle surprise :  

      Τι έκπληξη! 

 

410.J’ai adoré ! :  

    Τις λάτρεψα!  

411.J’ai passé de mauvaises  

      vacances. :  

     Πέρασα άσχημες διακοπές.  

412.Ce n’est pas vrai ! :  

     Δεν είναι αλήθεια!  

       (Ψέματα!)  

 

     Tu pars quand ? : Πότε φεύγεις; 

413.Je pars (partir 3e) en hiver / automne / été. : 

    Φεύγω τον χειμώνα / το φθινόπωρο / το καλοκαίρι.  

414.Je pars au printemps. : Φεύγω την άνοιξη.  

415.Je pars à Noël / Pâques. : Φεύγω τα Χριστούγεννα / το Πάσχα.  

 

     Tu pars pour combien de temps ? : Για πόσο καιρό φεύγεις; 

416.Je pars du lundi 5 juillet au vendredi 15 juillet. :  

    Φεύγω από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου.  

417.Je serai en vacances pendant 10 jours. :  

     Θα λείπω (είμαι) σε διακοπές για 10 ημέρες. 
 

 

Page 56                         LA ROUE DES QUESTIONS : Ο τροχός των ερωτήσεων 

 

Mes vacances 

418.En général, tu pars où en vacances ? : Γενικά, πού φεύγεις/πας διακοπές; 

419.Tu pars quand ? : Πότε φεύγεις;  

420.Tu pars combien de temps ? : Για πόσο καιρό φεύγεις; 

421.Tu pars avec qui ? : Με ποιον φεύγεις /πας (διακοπές); 

422.Tu loges où ? : Πού μένεις; (κατά την διάρκεια των διακοπών) 

423.Tu voyages comment ? : Πώς / Με τι ταξιδεύεις; 

424.Comment tu organises tes voyages ? : Πώς οργανώνεις τα ταξίδια σου;  

425.Tu fais quoi pendant les vacances ? : Τι κάνεις στις διακοπές σου;  
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426.Qu’est-ce que tu aimes faire pendant les vacances ? : Τι σου αρέσει να κάνεις στις  

       διακοπές; 

427.Quelles seraient tes vacances de rêve ? : Ποιες θα ήταν οι διακοπές των ονείρων σου; 

428.Comment se sont passées tes dernières vacances ? : Πώς πέρασαν οι τελευταίες σου  

       διακοπές;  

429.Quelles sont tes impressions ? : Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου; 

 

 Unité 4 

Ma ville, mon quartier et mon logement :  

Η πόλη μου, η συνοικία μου και η κατοικία μου. 

Page 67  

 

      Écoute et entoure les mots que tu entends : Άκου και κύκλωσε τις λέξεις. 

430.Le centre-ville : Το κέντρο της πόλης  

431.Le village : Το χωριό  

432.Animé – e :  Έντονος-η , ζωντανός-ή 

433.Le commerce - Les commerces : Το εμπόριο – τα καταστήματα 

434.La distractioη : Η διασκέδαση, η ψυχαγωγία  

435.Le bruit : Ο θόρυβος  

436.L’appartement : Το διαμέρισμα  

437.L’air pur : Ο καθαρός αέρας  

438.L’immeuble : Η πολυκατοικία  

439.Équipé – équipée : Εξοπλισμένος-η  

440.Ensoleillé – ensoleillée : Ηλιόλουστος-η  

441.Les courses : Τα ψώνια  

442.Le quartier : Η συνοικία, η γειτονιά.  

443.L’embouteillage : Το μποτιλιάρισμα  

444.Un espace vert : Ο χώρος πρασίνου  

445.Les transports : Οι μεταφορές, οι συγκοινωνίες  

446.Les rues piétonnes : Οι πεζόδρομοι 

447.Sale : Βρόμικος-η . 

448.Les déchets : Τα σκουπίδια.  

449.Le recyclage : Η ανακύκλωση . 
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     Réécoute et coche le titre de l’unité : Άκου ξανά και βάλε Χ στον τίτλο της  

     ενότητας. 

 

450.La ville et la campagne. : Η πόλη και η εξοχή.  
451.Ma chambre et mon logement. : Το δωμάτιο μου και η κατοικία μου.  
452.Ma ville, mon quartier et mon logement : Η πόλη μου, η γειτονιά μου και η κατοικία μου. 

 

J’APPRENDS MON VOCABULAIRE ET JE PRENDS LA PAROLE : 

Μαθαίνω το λεξιλόγιό μου και εκφέρω / παράγω λόγο. 

Page 68                                          Ma ville : Η πόλη μου  
 

         Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

453.Où habites-tu (habiter 1er) ? : Πού μένεις;  

454.Grand(e) : Μεγάλος-η  

455.Très animé(e) : Πολύ έντονη, ζωντανή  

456.Beaucoup de commerces : Πολλά καταστήματα  

457.La voiture : Το αυτοκίνητο  

458.La pollution : Η μόλυνση 

 

      Où est-ce que tu habites ? : Πού μένεις;  

 

459.J’habite dans le centre-ville. :  

        Μένω στο κέντρο της πόλης.  
 ≠ 460.J’habite en banlieue : Μένω στα προάστια. 

461.J’habite en ville. : Μένω στην  

       πόλη.  
 

 ≠ 

462.J’habite à la campagne / J’habite dans un  

      village. : Μένω στην εξοχή / Μένω σε  

      χωριό. 
 

 

        Comment est ta ville ? : Πώς είναι η πόλη σου;  

  

463.Ma ville est grande / animée. : Η πόλη μου είναι μεγάλη και ζωντανή.  

464.C’est une ville agréable à vivre. : Είναι μία ευχάριστη πόλη για να ζεις.  

465.C’est une ville verte. : Είναι μία πράσινη (οικολογική) πόλη.   

466.Il y a beaucoup de commerces / de magasins. : Υπάρχουν πολλά καταστήματα / μαγαζιά.  

467.Il y a de grands immeubles / de grandes avenues. : Υπάρχουν μεγάλες πολυκατοικίες /  

       μεγάλοι λεωφόροι.  

468.Il y a une mairie, un hôpital, une bibliothèque, un stade et des cinémas. : Υπάρχει ένα   

       δημαρχείο, ένα νοσοκομείο, μία βιβλιοθήκη, ένα στάδιο και κινηματογράφοι.  
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469.Ma ville est bruyante. : Η πόλη μου είναι θορυβώδης.  

470.C’est une ville désagréable. : Είναι μία δυσάρεστη πόλη.  

471.C’est une ville en béton, grise et triste. : Είναι μία τσιμεντένια, γκρίζα, και θλιβερή πόλη. 

472.Il y a beaucoup de pollution. : Υπάρχει πολλή μόλυνση / ρύπανση.  

473.Il y a trop de voitures / trop de circulation. : Υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα / πολλή  

       κίνηση.  

        Comment est ton village ? : Πώς είναι το χωριό σου; 

   

474.Mon village est petit / calme. : Το χωριό μου είναι μικρό / ήρεμο.  

475.L’air est pur. : Ο αέρας (η ατμόσφαιρα) είναι καθαρός. 

476.Il n’y a pas beaucoup de voitures. : Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα.  

 

   

477.Il n’y a pas de centres commerciaux. : Δεν υπάρχουν εμπορικά κέντρα.  

478.Il n’y a pas de cinéma, de bibliothèque et d’hôpital. : Δεν υπάρχει σινεμά, βιβλιοθήκη  

       και νοσοκομείο.  

479.La connexion wifi est très faible. : Η ασύρματη σύνδεση είναι πολύ ισχνή/ αδύναμη. 

480.C’est un village isolé. On est loin de tout. : Το χωριό είναι απομονωμένο. Είμαστε  

       μακριά από τα πάντα. 
 

Page 70                                        Mon logement : Η κατοικία μου 

 

         Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

481.Une maison : Ένα σπίτι  

482.Un appartement : Ένα διαμέρισμα  

483.Un étage : Ο όροφος  

484.Moderne : Μοντέρνος-α  

485.Le salon : Το σαλόνι 

486.Spacieux – spacieuse : Ευρύχωρος-η 

487.La chambre : Το δωμάτιο  

488.Une terrasse ensoleillée : Μια ηλιόλουστη βεράντα 

489.Donner (1er) sur (la terrasse donne sur un parc) : Έχει θέα / βλέπει (Η βεράντα βλέπει σε  

      ένα πάρκο) 

490.Lumineux – lumineuse : Φωτεινός-ή  

491.Agréable : Ευχάριστος-η-ο  
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    Comment est ton immeuble ? : Πώς είναι η πολυκατοικία σου; 

    Mon immeuble… : Η πολυκατοικία μου…  

492.est moderne. : είναι μοντέρνα.  ≠ 493.est ancien. : είναι παλιά.  

494.est en bon état. : είναι σε καλή  

      κατάσταση.  
≠ 495.est en mauvais état. : είναι σε κακή  

       κατάσταση. 

496.Il y a un ascenseur. : Υπάρχει  

       ασανσέρ.  
≠ 497.Il n’y a pas d’ascenseur. : Δεν  

       υπάρχει ασανσέρ.  

 

    Ton appartement est à quel étage ? : Το διαμέρισμά σου, σε ποιόν όροφο είναι;  

    Mon appartement est… : Το διαμέρισμά μου είναι…  

 

498.Au dernier étage : Στον τελευταίο όροφο 

499.Au deuxième étage : Στο δεύτερο όροφο  

500.Au premier étage : Στον πρώτο όροφο  

501.Au rez-de-chaussée : Το ισόγειο 

 

       Comment est ton appartement ? : Πώς είναι το διαμέρισμά σου;  

     Mon appartement… : Το διαμέρισμά μου… 

502.est neuf. : είναι καινούριο.  ≠ 503.est vieux. : είναι παλιό.  

504.est grand / spacieux. : είναι 

μεγάλο / ευρύχωρο.   
≠ 505.est petit. : είναι μικρό.   

506.est ensoleillé. : είναι ηλιόλουστο.  ≠ 507.est sombre. : είναι σκοτεινό.  

508.a une grande terrasse. : έχει μία 

μεγάλη βεράντα.   
≠ 509.a un petit balcon. :έχει ένα μικρό 

μπαλκόνι.  

 

     Il y a combien de pièces chez toi ? : Πόσα δωμάτια υπάρχουν στο σπίτι σου; 

     Chez moi, il y a… : Σπίτι μου υπάρχει…  

510.un grand / un petit salon. : ένα μεγάλο / μικρό σαλόνι. 

511.une / deux… chambre(s) à coucher. :  ένα / δύο… υπνοδωμάτια.  

512.une / deux salle(s) de bains. : ένα / δύο μπάνια.  

513.une grande / petite salle à manger. : μία μεγάλη / μικρή τραπεζαρία.  

514.une cuisine ultramoderne / bien équipée. : μία υπερσύγχρονη / καλά εξοπλισμένη  

      κουζίνα.  

 

 

     Comment est ta chambre ? : Πώς είναι το δωμάτιό σου; 

     Ma chambre… : Το δωμάτιο μου… 

515.est grande / immense. : είναι 

μεγάλο / τεράστιο.  
≠ 516.est petite / minuscule. :  

    είναι μικρό / μικροσκοπικό.  
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517.est lumineuse / bien éclairée. :  

      είναι φωτεινό / πολύ φωτεινό -  

      έχει καλό φωτισμό. 

 

≠ 

518.est mal éclairée. :  

    δεν είναι πολύ φωτεινό - έχει κακό  

      φωτισμό. 

 

➔ Dans ma chambre, il y a un bureau, une chaise, une armoire, une bibliothèque et un 

grand lit. : 

Στο δωμάτιο μου υπάρχει, ένα γραφείο, μία καρέκλα, μία ντουλάπα, μία βιβλιοθήκη και ένα 

μεγάλο κρεβάτι.  

 

       Tu t’occupes (s’occuper 1er) des tâches ménagères ? : Ασχολείσαι με τις δουλειές του  

     σπιτιού; 

     Oui,… : Ναι,…  

519.je fais (faire 3e) les courses. : κάνω τα ψώνια.  

520.je fais le ménage. : κάνω τις δουλειές του σπιτιού / συγυρίζω το σπίτι.  

521.je fais la vaisselle. : πλένω τα πιάτα.  

522.je fais la cuisine. : μαγειρεύω.  

523.je passe (passer 1er) l’aspirateur. : βάζω ηλεκτρική σκούπα.  

524.je mets (mettre 3e) ≠ je débarrasse (débarrasser 1er) la table. : στρώνω ≠  
   μαζεύω το τραπέζι.  

525.je range (ranger 1er) ma chambre. : τακτοποιώ το δωμάτιο μου.  

 

Page 72                                   Mon quartier : Η γειτονιά / η συνοικία μου  

 

         Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

526.Mon quartier est super sympa. : Η γειτονιά μου είναι καταπληκτική. 

527.Ιl est très animé : Είναι πολύ ζωντανή  

528.La boulangerie : Ο φούρνος  

529.Le restaurant : Το εστιατόριο 

530.Espaces verts : Χώροι πρασίνου, ελεύθεροι χώροι 

531.La rue piétonne : Ο πεζόδρομος  

532.Εn plus : Επιπλέον  

533.Une fois par mois : Μια φορά τον μήνα 

534.Les gens : Οι άνθρωποι 

535.La journée de la propreté : Η ημέρα της καθαριότητας 

536.Se réunir (2e) : Συγκεντρώνομαι, μαζεύομαι  

537.Ramasser (1er) : Μαζεύω 

538.Les déchets : Τα απορρίμματα   

539.Planter (1er) : Φυτεύω  
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540.La fleur : Το λουλούδι  

541.Jeter (1er) :  Πετάω 

542.Les ordures : Τα σκουπίδια 

543.Le recyclage : Η ανακύκλωση   

544.S’occuper (1er) de qqch/ de qqun : Ασχολούμαι με κάτι / κάποιον  

 

      Comment est ton quartier ? : Πώς είναι η γειτονιά / η συνοικία σου; 

     

545.Mon quartier est laid. : Η γειτονιά μου είναι άσχημη.  

546.Mon quartier est bruyant. : Η γειτονιά μου θορυβώδης / έχει φασαρία.  

547.Mon quartier est sale. : Η γειτονιά μου είναι βρώμικη. 

548.Mon quartier est dangereux. : Η γειτονιά μου είναι επικίνδυνη.  

549.Les gens sont stressés et désagréables. : Οι άνθρωποι είναι αγχωμένοι και  

      δυσάρεστοι. 

 

      

550.Mon quartier est joli. : Η γειτονιά μου είναι όμορφη. 

551.Mon quartier est calme. : Η γειτονιά μου είναι ήσυχη. 

552.Mon quartier est animé. : Η γειτονιά μου είναι ζωντανή.  

553.Mon quartier est vert et super propre. : Η γειτονιά μου είναι πράσινη και πολύ  

       καθαρή. 

554.Il y a des rues piétonnes. : Υπάρχουν πεζόδρομοι.  

555.Il y a des espaces verts / des parcs. : Υπάρχουν πράσινοι χώροι / πάρκα.  

556.Il y a de commerces, une école, un supermarché, et une église. : Υπάρχουν  

      καταστήματα, ένα σχολείο, ένα σουπερμάρκετ και μία εκκλησία.  

 

     Tu te déplaces comment dans ton quartier ? : Πώς μετακινείσαι στη γειτονιά /    

     συνοικία σου; 

      

557.Je me déplace (se déplaces 1er) à pied / en trottinette électrique / à vélo. :  

       Μετακινούμαι με τα πόδια / με το ηλεκτρικό πατίνι / με το ποδήλατο.   

558.Je prends (prendre 3e) le bus / le métro. : Παίρνω το λεωφορείο / το μετρό.  

559.J’utilise (utiliser 1er) les transports en commun. : Χρησιμοποιώ τα μέσα μαζικής  

       μεταφοράς.  

 

       Tu protèges (protéger 1er) ton quartier ? : Προστατεύεις τη γειτονιά / την συνοικία  

     σου; 

     Oui, … : Ναι, …  

    

560.je ne jette (jeter 1er) pas de déchets par terre. : δεν πετάω κάτω απορρίμματα.  
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561.J’utilise les poubelles. : Χρησιμοποιώ τους κάδους.  

562.je ramasse (ramasser 1er) les déchets dans le parc / les rues / la rue piétonne. :  

     μαζεύω τα απορρίμματα στο πάρκο / στους δρόμους / στο πεζοδρόμιο.  

563.je fais (faire 3e) du recyclage. : Κάνω ανακύκλωση.  

564.je plante (planter 1er) des fleurs / des arbres. : φυτεύω λουλούδια / δέντρα.  

 

Page 74                    La roue des questions : Ο τροχός των ερωτήσεων 

 

Ma ville, mon quartier et mon logement 

565.Où est-ce que tu habites ? : Πού μένεις;  

566.Comment est ta ville / ton village ? : Πώς είναι η πόλη σου / το χωριό σου;  

567.Tu habites dans une maison ou dans un appartement ? : Μένεις σε ένα σπίτι ή σε ένα  

       διαμέρισμα;  

568.Comment est ton immeuble ? : Πώς είναι η πολυκατοικία σου;  

569.Comment est ton appartement / ta maison ? : Πώς είναι το διαμέρισμά σου / το σπίτι σου;  

570.Ton appartement est à quel étage ? : Σε ποιόν όροφο είναι το διαμέρισμά σου; 

571.Il y a combien de pièces chez toi ? : Πόσα δωμάτια υπάρχουν σπίτι σου;  

572.Comment est ta chambre ? : Πώς είναι το δωμάτιο σου;  

573.Tu t’occupes des tâches ménagères ? : Ασχολείσαι με τις δουλειές του σπιτιού;  

574.Comment est ton quartier ? : Πώς είναι η γειτονιά / η συνοικία σου;  

575.Comment tu te déplaces dans ton quartier ? : Πώς μετακινείσαι στη γειτονιά σου / στην  

       συνοικία σου;  

576.Tu protèges ton quartier ? Comment ? : Προστατεύεις τη γειτονιά σου / την συνοικία σου;  

       Πώς (Με ποιο τρόπο);  
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Unité 5  

L’école et moi, mes professeurs et mes projets d’avenir :  

Το σχολείο και εγώ, οι καθηγητές μου και τα μελλοντικά μου σχέδια. 

Page 85 
 

         Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

577.Le collège : Το γυμνάσιο  

578.Le lycée : Το λύκειο  

579.Le bâtiment :  Το κτίριο  

580.L’école primaire : To δημοτικό σχολείο  

581.Sérieux – sérieuse :  Σοβαρός-ή 

582.Paresseux – paresseuse : Τεμπέλης-α 

583.La classe : Η τάξη  

584.Les arts plastiques : Τα εικαστικά 

585.L’élève : Ο μαθητής  

586.Sévère : Αυστηρός-ή  

587.La note : Ο βαθμός 

588.L’université : Το πανεπιστήμιο  

589.La difficulté : Η δυσκολία  

590.Les profs (professeurs) : Οι καθηγητές  

591.Les études : Οι σπουδές 

592.Le diplôme : Το δίπλωμα, το πτυχίο  

593.Les projets d’avenir : Τα μελλοντικά σχέδια 

     Réécoute et coche le titre de l’unité : Άκου ξανά και βάλε Χ στον τίτλο της ενότητας 

594.L’école et moi, mes profs et mes projets d’avenir. : Το σχολείο και εγώ, οι καθηγητές μου  

       και τα μελλοντικά μου σχέδια.  

595.Mes professeurs et l’école. : Οι καθηγητές και το σχολείο.  

596.Mes études à l’étranger. : Οι σπουδές μου στο εξωτερικό.  

 

 

 

 

 

Page 86                                          Mon école : Το σχολείο μου  
 

J’APPRENDS MON VOCABULAIRE ET JE PRENDS LA PAROLE : 

Μαθαίνω το λεξιλόγιό μου και εκφέρω / παράγω λόγο. 
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      Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

597.Je trouve (trouver 1er) que mon école est plutôt moche ! : Βρίσκω το σχολείο μου άσχημο! 

598.Vieux – vieille : Παλιός-ά  

599.Le bâtiment : To κτίριο 

600.Tout gris : Eντελώς γκρι 

601.Sombre : Σκοτεινός-ή  

602.Par contre : Αντιθέτως 

603.Il y a un grand CDI, tout neuf. : Υπάρχει μια βιβλιοθήκη, ολοκαίνουργια.  

       *CDI ( Centre de documentation et d’ information) ► Πρόκειται για βιβλιοθήκες που  

       βρίσκονται στο εσωτερικό των γυμνασίων και λυκείων της Γαλλίας. 

604.Tout neuf / toute neuve : Ολοκαίνουργιος-ια  

605.Il y a plein de livres : Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία 

606.Nouveau(x) / nouvelle(s) : Νέος-α / νέοι – νέες 

607.Un ordinateur : Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ).  

608.La recherche : Η αναζήτηση  

 

      Comment est ton école/ton collège ? :Πώς είναι το σχολείο σου/ το γυμνάσιο σου; 

- Mon école est… : Το σχολείο μου είναι…  

609.grande / spacieuse. :  

      είναι μεγάλο / ευρύχωρο.  
≠ 610.petite. : μικρό.  

611.moderne. :  μοντέρνο.  ≠ 612.vieille. : παλιό.  

 

- Les bâtiments sont… : Τα κτίρια είναι…  

613.neufs. : καινούρια.  ≠ 614.vieux. : παλιά.  

615.beaux. : όμορφα.  ≠ 616.moches. : άσχημα. 

617.en bon état. : σε καλή κατάσταση.  ≠ 618.en mauvais état. : σε καλή κατάσταση.  

  

- Les salles de classe sont… : Οι αίθουσες είναι…  

619.agréables : ευχάριστες.  ≠ 620.désagréables. : δυσάρεστες.  

621.jolies. : ωραίες.  ≠ 622.laides. : άσχημες.  

623.propres. : καθαρές. ≠ 624.sales. : βρώμικες.   

625.claires / lumineuses. : φωτεινές   ≠ 626.sombres. : σκοτεινές.  

 

- Dans les classes, il y a… : Μέσα στις αίθουσες, υπάρχουν… 

627.des tables neuves. : καινούρια  

      θρανία. 
≠ 628.des tables usées : θρανία φθαρμένα. 



33 
 

629.un TBI (tableau blanc interactif)  

      géant. : ένας γιγάντιος  

      διαδραστικός πίνακας.  

≠ 630.un petit tableau noir. : ένας μικρός  

       μαυροπίνακας.  

 

          Quel est ton endroit préféré dans ton école ? : Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος  

       στο σχολείο σου; 

 

631.C’est la cour, elle est grande, et il y a des espaces verts. :  

      Η αυλή, είναι μεγάλη και έχει χώρους πρασίνου.  

632.C’est le CDI, il est bien fourni. Il y a plein de livres pour lire (3e) :  

    Η βιβλιοθήκη, είναι καλά εφοδιασμένη. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία για να διαβάσεις.  

633.C’est le gymnase, il est vaste, ultramoderne avec du matériel neuf. :  

    Το γυμναστήριο, είναι τεράστιο, υπερσύγχρονο με καινούριο εξοπλισμό.  

634.C’est la salle informatique ! Elle est très bien équipée avec une connexion très  

      rapide. : 

    Η αίθουσα πληροφορικής! Είναι πολύ καλά εξοπλισμένη με πολύ γρήγορη σύνδεση (στο  

      διαδίκτυο.) 

635.C’est la cantine, elle est exceptionnelle ! La nourriture est très bonne,  

      délicieuse ! : 

      Το κυλικείο, είναι εξαιρετικό! Το φαγητό είναι πολύ καλό και νόστιμο!   

 

       Quel est l’endroit que tu aimes le moins dans ton école ? : Ποιο είναι το μέρος που  

       σου αρέσει λιγότερο στο σχολείο σου; 

 

636.C’est la cour, elle est petite et il y a des graffitis / des tags partout. :  

       Η αυλή, είναι μικρή και έχει παντού γκράφιτι. 

637.C’est le CDI, il est mal fourni. Il n’y pas beaucoup de livres. :  

       Η βιβλιοθήκη, δεν είναι καλά εφοδιασμένη. Δεν υπάρχουν πολλά βιβλία. 

638.C’est le gymnase, il est petit, vieux, avec du matériel en mauvais état. :  

       Το γυμναστήριο, είναι μικρό, παλιό, με εξοπλισμό σε κακή κατάσταση.  

639.C’est la salle informatique. Elle est très mal équipée sans connexion internet. :  

      Η αίθουσα πληροφορικής. Δεν είναι καλά εξοπλισμένη, χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.  

640.C’est la cantine, la nourriture est très mauvaise. : 

      Το κυλικείο, το φαγητό είναι καλό.  
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      Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

641.Une bonne élève : Μία καλή μαθήτρια  

642.Je pense (penser 1er) : Θεωρώ 
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643.Sérieux – sérieuse : Σοβαρός-ή  

644.Attentif – attentive : Προσεκτικός-ή 

645.J’ai (avoir) de bonnes notes. : Έχω καλούς βαθμούς. 

646.La difficulté : Η δυσκολία   

647.Je ne suis pas nulle : Δεν είμαι χάλια  

648.Forte : Δυνατός-ή  

649.Non plus : Ούτε  

 

       Quel type d’élève es-tu ?: Τι είδους μαθητής-μαθήτρια είσαι; 

 

Je suis…  

650.un(e) bon(ne) élève : ένας καλός  

      μαθητής / μία καλή μαθήτρια 
≠ 651.un(e) élève moyen(ne) : ένας  

      μέτριος μαθητής / μία μέτρια  

      μαθήτρια 

652.attentif(ve) : προσεκτικός-ή ≠ 653.distrait(e) : αφηρημένος-η   

654.sérieux(se) : σοβαρός-ή ≠ 655.paresseux(se) : τεμπέλης-α 

656.travailleur(se) : εργατικός-ή ≠ 657.agité(e) : ανήσυχος, άτακτος 

658.calme / sage / silencieux(se) : ήρεμος-η /  

       φρόνιμος-η / λιγομίλητος   
≠ 659.bavard(e) :φλύαρος-η 

 

     Quelles sont tes matières préférées ? : Ποια είναι τα αγαπημένα σου μαθήματα; 

660.J’adore (adorer 1er) l’informatique parce que je suis fan de technologie ! : Λατρεύω την       

       πληροφορική, επειδή είμαι φαν της τεχνολογίας!  

661.J’aime (aimer 1er) la physique parce que j’adore faire des expériences. : Αγαπώ την  

       φυσική, επειδή λατρεύω να κάνω πειράματα.  

662.Je préfère (préférer 1er) les langues parce que c’est nécessaire pour voyager et faire  

       des études à l’étranger. : Προτιμώ τις γλώσσες, επειδή είναι απαραίτητες για τα  

       ταξίδια και τις σπουδές στο εξωτερικό.   

663.Je suis passionné(e) d’arts plastiques parce que j’aime dessiner (1er). : Είμαι  

       παθασμένος-η με τις εικαστικές τέχνες, επειδή μου αρέσει να ζωγραφίζω.   

664.J’adore le français ! : Λατρεύω τα γαλλικά!  

     C’est passionnant / intéressant / facile. : Είναι παθιάρικο (σε παθιάζει) / ενδιαφέρον /  

       εύκολο.  

      

     Quelles sont les matières que tu aimes le moins ? Pourquoi ? : Ποια μαθήματα σου  

     αρέσουν λιγότερο; Γιατί;  

 

665.Je n’aime pas trop les maths parce que c’est ennuyeux. : Δεν μου αρέσουν πολύ τα  

       μαθηματικά, επειδή είναι βαρετά. 
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666.Je n’aime pas la techno (technologie), parce que je ne comprends (comprendre 3e)  

       rien. : Δεν μου αρέσει η τεχνολογία, επειδή δεν καταλαβαίνω τίποτα.   

667.Je déteste les SVT (sciences de la vie et de la terre) / la biologie ! C’est nul /  

      ennuyeux / difficile / compliqué. : Σιχαίνομαι τη βιολογία! Είναι χάλια / βαρετή / δύσκολη  

      / περίπλοκη.  

 

   En quelles matières es-tu fort(e) / faible ? : Σε ποια μαθήματα είσαι δυνατός-η/     

 αδύναμος-η; 

 

668.Je suis fort(e) : Είμαι δυνατός-ή ≠ 669.faible / nul(le) en maths. : αδύναμος /  

       κακός στα μαθηματικά.    

670.J’ai de bons : Έχω καλά  ≠ 671.de mauvais résultats en maths. :  

      κακά αποτελέσματα στα μαθηματικά.   

672.J’ai de bonnes / d’excellentes :  

      Έχω καλούς / άριστους  
≠ 673.mauvaises notes en maths. : έχω  

      κακούς βαθμούς στα μαθηματικά.   
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      Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

674.J’ai (avoir) des profs cools : Έχω χαλαρούς καθηγητές  

675.Ennuyeux-se : Βαρετός-ή  

676.Sévère : Αυστηρός-ή  

677.Mon prof préféré, c’est… : Ο αγαπημένος μου καθηγητής, είναι… 

678.L’histoire : Η ιστορία 

679.Sympa : Συμπαθητικός  

680.Patient–e : Υπομονετικός-ή 

681.Je trouve que : Βρίσκω / πιστεύω ότι 

682.Expliquer (1er) : Εξηγώ 

683.Le cours : Το μάθημα  

684.Motiver (1er): Παρακινώ 

 

       Quel est ton prof préféré cette année ? : Ποιος είναι ο αγαπημένος σου καθηγητής  

     φέτος; 

     J’aime beaucoup le / la prof de français parce qu’il / elle est… : Μου αρέσει πολύ   

     ο/η καθηγητής-τρια των γαλλικών, επειδή αυτός/ αυτή είναι… 

685.sympathique. : συμπαθητικός-ή.  

686.indulgent(e). : επιεικός-ής.  
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687.patient(e). : υπομονετικός-ή.  

688.juste. : δίκαιος-α.  

689.compréhensif(ve). : με κατανόηση.  

 

Selon moi… / À mon avis… / Je pense que le / la prof de français… : Kατ’εμέ / Κατά 

τη γνώμη μου / Πιστεύω ότι ο / η καθηγητής-τρια των γαλλικών…  

690.explique (expliquer 1er) bien son cours. : εξηγεί καλά το μάθημά του / της.   

691.me motive (motiver 1er) / m’aide (aider 1er). : με παρακινεί / με βοηθάει.  

692.a de l’humour. : έχει χιούμορ.  

693.a de l’autorité. : έχει κύρος.  

694.parle lentement. : μιλάει αργά.  

695.donne peu de devoirs. : δίνει λίγες ασκήσεις για το σπίτι.  

 

Quel est le prof que tu aimes le moins ? : Ποιος είναι ο καθηγητής που σου αρέσει 

λιγότερο; 

Je déteste le/ la prof de maths parce qu’il / elle est… : Σιχαίνομαι τον / την 

καθηγητή-τρια των μαθηματικών, επειδή αυτός / αυτή είναι…  

 

696.anthipathique. : αντιπαθητικός-ή.  

697.strict(e). : αυστηρός-ή. 

698.impatient(e). : ανυπόμωνος-η.  

699.injuste. : άδικος-η.  

700.sévère. : αυστηρός-ή.  

 

Selon moi… / À mon avis… / Je pense que le / la prof de maths… : Kατ’εμέ / Κατά τη 

γνώμη μου / Πιστεύω ότι ο / η καθηγητής-τρια των μαθηματικών…  

701.explique mal son cours. : δεν εξηγεί καλά το μάθημά του / της.  

702.me décourage (décourager 1er) : με αποθαρρύνει.  

703.est ennuyeux(se). : είναι βαρετός-ή. 

704.crie (crier 1er) tout le temps. : φωνάζει όλη την ώρα / συνέχεια.  

705.parle très vite. :  μιλάει πολύ γρήγορα. 

706.donne trop de devoirs. : δίνει πολλές ασκήσεις για το σπίτι.  

 

 

     Comment est son cours ? : Πώς είναι το μάθημά του; 

     Son cours est… : Το μάθημά του είναι…  

707.vivant : ζωντανό  ≠ 708.monotone : μονότονο  

709.intéressant : ενδιαφέρον ≠ 710.ennuyeux : βαρετό  
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     Que dit le professeur pour te féliciter ? : Τι σου λέει ο καθηγητής για να σε  

     συγχαρεί;  

     Il me dit… : Μου λέει…  

711.Bravo ! / Félicitations ! :  Μπράβο! / Συγχαρητήρια!    

712.C’est bien ! Continue comme ça ! : Πολύ καλά! Συνέχισε έτσι! 

 

     Que dis-tu au professeur pour t’excuser ? Qu’est-ce qu’il te répond ? : Τι λες στον   

     καθηγητή για να του ζητήσεις συγνώμη; Τι σου απαντάει; 

     Je lui dis… : Του λέω…  

713.Excusez-moi ! : Με συγχωρείτε!  

714.Pardon ! : Συγγνώμη!  

 

     Il me répond (répondre 3e) : Μου απαντάει…  

715.Ce n’est rien ! : Δεν είναι τίποτα! 

716.Ce n’est pas grave ! : Δεν είναι κάτι σοβαρό! 

 

Page 92                          Mes projets d’avenir : Τα μελλοντικά μου σχέδια 
 

        Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

717.Qu’est-ce que tu voudrais (vouloir 3e) faire plus tard ? : Τι θα ήθελες να κάνεις αργότερα;  

718.Je veux partir (3e) étudier à l’étranger. : Θέλω να φύγω για να σπουδάσω στο εξωτερικό. 

719.Je veux obtenir (3e) un diplôme. : Θέλω να αποκτήσω ένα πτυχίο. 

720.Je rêve (rêver 1er) de devenir (3e)… : Ονειρεύομαι να γίνω… 

721.Graphiste : Γραφίστας  

722.Informaticien – informaticienne : Ο προγραμματιστής / η προγραμματίστρια  

723.Je ne sais pas encore ! : Δεν ξέρω ακόμη! 

 

 

       Qu’est-ce que tu voudrais faire plus tard ? : Τι θα ήθελες να κάνεις αργότερα; (με  

       τι θα ήθελες να ασχοληθείς); 

       Je veux / je voudrais : Θέλω/ Θα ήθελα. 

       J’aimerais : Θα ήθελα. 

724.obtenir (3e) un diplôme. : να πάρω ένα δίπλωμα.  
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725.étudier (1er) à l’étranger / en France / en Angleterre / aux États-Unis. : να  

       σπουδάσω στο εξωτερικό / στη Γαλλία / στην Αγγλία / στις Ηνωμένες Πολιτείες.  

726.aller à l’université. : να πάω στο πανεπιστήμιο.  

727.faire (3e) des études d’informatique / de médecins / de droit… : να κάνω σπουδές  

       στην πληροφορική / ιατρικής / νομικής...   

 

     Quel métier tu veux faire plus tard ?: Ποιο επάγγελμα θέλεις να κάνεις αργότερα; 

728.Je veux devenir (3e) créateur de jeux vidéo parce que j’aime travailler (1er) dans  

       une équipe. : Θέλω να γίνω δημιουργός βιντεοπαιχνιδιών, επειδή μου αρέσει να / 

       δουλεύω σε ομάδα.  

729.Je voudrais devenir journaliste parce que j’aime voyager (1er) dans le monde  

       entier. : Θα ήθελα να γίνω δημοσιογράφος, επειδή μου αρέσει να ταξιδεύω σε όλο τον  

       κόσμο. 

730.J’aimerais devenir médecin parce que j’aime aider (1er) les autres. : Θα μου άρεσε  

       να γίνω γιατρός, επειδή μου αρέσει να βοηθάω τους άλλους. 

731.Je voudrais devenir vétérinaire parce que j’aime beaucoup m’occuper des  

      animaux. : Θα μου άρεσε να γίνω κτηνίατρος, επειδή μου αρέσει πολύ να ασχολούμαι  

      με τα ζώα.  

732.Je veux devenir institutrice parce que j’adore les enfants. : Θέλω να γίνω  

       δασκάλα, επειδή λατρεύω τα παιδιά. 

733.J’aimerais devenir actrice parce que j’adore le cinéma et le théâtre et je veux  

      devenir célèbre. : Θα ήθελα να γίνω ηθοποιός, επειδή λατρεύω το σινεμά και το  

      θέατρο και θέλω να γίνω διάσημη.  

 

    Quelles sont tes qualités ? : Ποια είναι τα προσόντα σου; 

    Je suis… : Είμαι…  

734.curieux – curieuse : αδιάκριτος-η 735.à l’écoute des autres :ακούω /    

      αφουγκράζομαι τους άλλους 

736.dynamique : δυναμικός – ή 737.méthodique : μεθοδικός – ή 

738.ouvert–e : ανοιχτός-ή /  

      ανοιχτόκαρδος-η 

739.courageux – euse : τολμηρός-ή 

740.motivé–e : έχω κίνητρα  741.rapide : γρήγορος-η 

742.sérieux – sérieuse : σοβαρός-ή 743.créatif - créative : δημιουργικός-ή 

744.organisé –e : οργανωτικός-ή 745.responsable : υπεύθυνος-η 

 

   J’ai… : Έχω… 

746.de l’imagination : φαντασία 

747.de la patience : υπομονή 

 

Page 94                   LA ROUE DES QUESTIONS : Ο τροχός των ερωτήσεων 
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L’école et moi, mes professeurs et mes projets d’avenir 

748.Comment est ton école / ton collège ? Les bâtiments ? Les salles de classe ? : Πώς είναι  

       το σχολείο σου / το γυμνάσιο σου; Τα κτίρια; Οι αίθουσες;  

749.Quel est ton endroit préféré dans ton école ? Pourquoi ? : Ποιο είναι το αγαπημένο σου  

       μέρος στο σχολείο σου; Γιατί;  

750.Quel est l’endroit que tu aimes le moins dans ton école ? Pourquoi ? : Ποιο είναι το  

       μέρος που σου αρέσει λιγότερο στο σχολείο σου; Γιατί;  

751.Quel type d’élève es-tu ? : Τι τύπος μαθητή είσαι;  

752.Quelles sont tes matières préférées ? Pourquoi ? : Ποια είναι τα αγαπημένα σου μαθήματα;  

       Γιατί;  

753.Quelles sont les matières que tu aimes le moins ? Pourquoi ? : Ποια είναι τα μαθήματα που  

       σου αρέσουν λιγότερο; Γιατί;  

754.En quelles matières es-tu fort(e) ? Pourquoi ? : Σε ποια μαθήματα είσαι δυνατός-ή; Γιατί;  

755.En quelles matières es-tu faible ? Pourquoi ? : Σε ποια μαθήματα είσαι αδύναμος-ή; Γιατί; 

756.Quel est ton professeur préféré cette année ? Pourquoi ? : Ποιος είναι ο αγαπημένος σου  

       καθηγητής φέτος; Γιατί;  

757.Quel est le professeur que tu aimes le moins ? Pourquoi ? : Ποιος είναι ο καθηγητής που  

       σου αρέσει λιγότερο;   

758.Quel métier tu veux faire plus tard ? Pourquoi ? : Ποιο επάγγελμα θέλεις να κάνεις  

       αργότερα; Γιατί;  

759.Quels sont tes qualités ? : Ποια είναι τα προσόντα σου; 
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Unité 6  

Mes moyens de communication : Τα μέσα επικοινωνίας μου 

 

Page 105 

 

     Écoute et entoure les mots que tu entends : Άκου και κύκλωσε τις λέξεις 

760.Internet : Ίντερνετ, διαδίκτυο 

761.La série : Το σήριαλ.  

762.Le journal télévisé : Το τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων  

763.Le jeu télévisé : Το τηλεπαιχνίδι 

764.L’actualité : Η επικαιρότητα  

765.Le documentaire : Το ντοκιμαντέρ  

766.La chaîne : Το κανάλι  

767.La pub (publicité) : Η διαφήμιση 

768.Une appli (application) : Η εφαρμογή 

769.Une info (information) : Η πληροφορία 

770.Une émission : Η εκπομπή  

771.Le magazine : Το περιοδικό  

772.Les réseaux sociaux : Τα κοινωνικά δίκτυα 

773.Un commentaire : Ένα σχόλιο 

774.Un compte : Ένας λογαριασμός 

775.Un ordinateur : Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ)  

776.Les jeux en ligne : Τα παιχνίδια στο ιντερνέτ 

777.BDs (bande dessinée) :  Τα κόμικς  

778.La tablette : Το τάμπλετ 

 

  Réecoute et coche le titre de l’unité : Άκου ξανά και βάλε Χ στον τίτλο της ενότητας 

 

779.Mes émissions préférées. : Οι αγαπημένες μου εκπομπές.  

780.Mes moyens d’information. : Τα μέσα πληροφόρησης. 

781.Internet et réseaux sociaux. : Ίντερνετ και κοινωνικά δίκτυα.  
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J’APPRENDS MON VOCABULAIRE ET JE PRENDS LA PAROLE : 

Μαθαίνω το λεξιλόγιό μου και εκφέρω / παράγω λόγο. 

 

Page 106                          Mes moyens d’information : Τα μέσα πληροφόρησης μου 

 

          Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

782.S’informer (1er) : Ενημερώνομαι  

783.En général : Γενικά  

784.Tous les soirs : Κάθε βράδυ 

785.Je regarde (regarder 1er) le journal télévisé : Βλέπω το δελτίο ειδήσεων   

786.Comme ça : Έτσι 

787.Je suis au courant de l’actualité. : Είμαι ενήμερος-η για την επικαιρότητα. 

788.Quel thème d’actualité t’intéresse (intéresser 1er) le plus : Ποιο θέμα της  

           επικαιρότητας σ’ενδιαφέρει περισσότερο; 

789.International-e : Διεθνής  

790.Αussi : Επίσης  

791.La série : Η σειρά  

792.La chaîne : Το κανάλι  

793.ARTE → Είναι ένα τηλεοπτικό γαλλικό κανάλι. 

794.On y passe souvent de très bons films. : Υπάρχουν συχνά πολύ καλές ταινίες.  

795.Tu lis (lire 3e) des magazines ? : Διαβάζεις περιοδικά;  

796.La plupart des : Οι περισσότεροι  

797.Sans intérêt : Χωρίς ενδιαφέρον 

798.Tous les dimanches : Κάθε Κυριακή  

799.OKAPI → Είναι ένα περιοδικό για τους εφήβους. 

 

 Quelles sont tes moyens d’information ? : Ποιά είναι τα μέσα ενημέρωσής σου (από   

 πού ενημερώνεσαι); 

 Pour m’informer… : Για να ενημερωθώ… 

800.je regarde (regarder 1er) la télévision. : βλέπω τηλεόραση.  

801.je regarde les infos / le journal télévisé. : βλέπω τις ειδήσεις / το  

       τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων. 

 

802.j’écoute (écouter 1er) la radio sur mon téléphone. : ακούω ραδιόφωνο στο     

      κινητό μου.  

803.je lis (lire 3e) des articles dans les journaux ou les magazines. : διαβάζω  

      άρθρα στις εφημερίδες ή τα περιοδικά.  
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J’utilise internet… : Χρησιμοποιώ το ίντερνετ…  

804.Je vois des vidéos sur l’actu. : Βλέπω βίντεο της επικαιρότητας.  

 

Je suis (suivre 3e) l’actu sur les réseaux sociaux : Ακολουθώ την επικαιρότητα στα 

κοινωνικά δίκτυα  

805.J’utilise (utiliser 1er) des apps sur mon téléphone / portable. : Χρησιμοποιώ  

      εφαρμογές στο τηλέφωνό / κινητό μου. 

 

Tu t’informes souvent ? : Ενημερώνεσαι συχνά;  

806.Souvent : Συχνά 807.Une fois par semaine : Μία φορά τη  

       βδομάδα 

808.Quelquefois : Μερικές φορές 809.Tous les jours : Κάθε μέρα  

810.Rarement : Σπάνια  

 

  Tu aimes regarder la télé ? : Σου αρέσει να βλέπεις τηλεόραση; 

  Oui, j’adore regarder la télé ! : Ναι, λατρεύω να βλέπω τηλεόραση!  

811.Parce que je peux (pouvoir 3e) voir des émissions amusantes. :  Επειδή μπορώ να δω  

      διασκεδαστικές εκπομπές. 
812.Parce que je peux m’informer. : Επειδή μπορώ να ενημερωθώ.  

  Non, je n’aime pas regarder la télé. : Όχι, δε μου αρέσει να βλέπω τηλεόραση. 

813.Parce que la plupart des émissions ne sont pas intéressantes. : Επειδή οι  

      περισσότερες εκπομπές δεν είναι ενδιαφέρουσες.  

 

  Quel type d’émissions te plaisent ? : Τι είδος εκπομπές σου αρέσουν;  

  J’aime… : Μου αρέσουν…  

814.les documentaires / les séries. : τα  

       ντοκιμαντέρ / οι σειρές. 

815.les jeux télévisés. : τα τηλεοπτικά  

      παιχνίδια. 

816.les émissions de musique / de sport /  

       de téléréalité. : οι μουσικές /  

       αθλητικές εκπομπές / τα ριάλιτι.  

817.le journal télévisé. : το τηλεοπτικό  

      δελτίο ειδήσεων.  

 818.les dessins animés. : τα κινούμενα  

       σχέδια. 

 

 Comment tu trouves cette émission ? : Πώς βρίσκεις αυτή την εκπομπή;  

819.Elle est géniale /  

      passionnante ! : Είναι υπέροχη /  

      με παθιάζει!   

 820.Elle est ennuyeuse. : Είναι βαρετή.  

821.Elle me fait rire : Μου προξενεί  

       γέλιο. 
≠ 822.Elle n’est pas terrible. : Είναι μέτρια.  
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823.Elle est intéressante. : Είναι  

      ενδιαφέρουσα.  

 824.Elle est sans intérêt. : Είναι χωρίς  

       ενδιαφέρον.  

 

        Pourquoi tu préfères les documentaires ? : Γιατί προτιμάς τα ντοκιμαντέρ;  

        Parce que c’est passionnant et c’est intéressant. : Επειδή είναι συναρπαστικά και  

        ενδιαφέροντα. 

       Pourquoi tu n’aimes pas les émissions sportives ? : Γιατί δεν σου αρέσουν οι αθλητικές  

     εκπομπές;  

       Parce que c’est ennuyeux. : Επειδή είναι βαρετές.  

 

Page 108                              Les réseaux sociaux : Τα κοινωνικά δίκτυα 

 

          Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

825.Tu es inscrite sur les réseaux sociaux ? : Είσαι εγγεγραμμένος στα κοινωνικά δίκτυα;  

826.Avoir un compte sur …. : Έχω λογαριασμό σε… 

827. Communiquer (1er): Επικοινωνώ. 

828.Je joue (jouer 1er) à des jeux en ligne : Παίζω παιχνίδια στο διαδίκτυο 

829.Je regarde (regarder 1er) des vidéos sur l’art. : Βλέπω βίντεο για την τέχνη.  

830.Quel support tu utilises (utiliser 1er) pour aller sur le net ? : Ποιο μέσο χρησιμοποιείς για  

       να "μπεις" στο διαδίκτυο; 

 

       Que fais-tu quand tu es connecté(e) ? : Τι κάνεις όταν είσαι συνδεδεμένος–η; 

     Quand je suis connecté(e)… : Όταν είμαι συνδεδεμένος-η…  

831.je surfe (surfer 1er) sur internet. : σερφάρω / πλοηγούμαι στο ίντερνετ. 

832.je télécharge (télécharger 1er) de la musique / des films / des applications. :  

       κατεβάζω - ανεβάζω μουσική / ταινίες / εφαρμογές (από το – στο ίντερνετ).  

833.je joue (jouer 1er) à des jeux en ligne. : παίζω παιχνίδια στο διαδίκτυο.  

834.j’informe (informer 1er) sur l’actu. : ενημερώνομαι για την επικαιρότητα.  

835.je fais (faire 3e) des recherches pour mes devoirs. : κάνω αναζητήσεις / ψάχνω  

       πληροφορίες για τις εργασίες μου.  

836.je vais (aller 3e) / me connecte (connecter 1er) sur les réseaux sociaux. : πηγαίνω  

       συνδέομαι στα κοινωνικά δίκτυα.  

837.je me connecte sur Facebook, Instagram, Tik Tok. : συνδέομαι στο Facebook,  

      Instagram, Tik Tok. 

 

     Que fais-tu sur les réseaux sociaux ? : Τι κάνεις στα κοινωνικά δίκτυα; 
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838.Je communique / Je chatte (chatter 1er) avec mes amis. :  Επικοινωνώ / τσατάρω  

       με τους φίλους μου.  

839.Je partage (partager 1er) des photos et des vidéos. : Κοινοποιώ φωτογραφίες και  

       βίντεο.  

840.Je poste (poster 1er) des commentaires / des selfies. : Ποστάρω / ανεβάζω σχόλια 

/ selfies.   

841.Je mets (mettre 3e) des « j’aime ». : Πατάω « μου αρέσει ».  

842.Je publie (publier 1er) des stories. : Δημοσιεύω ιστορίες.  

 

     Quels sont les dangers des réseaux sociaux à ton avis ? : Ποιοι είναι οι κίνδυνοι των  

     κοινωνικών δικτύων κατά την γνώμη σου; 

 

843.Les fausses informations : Ψευδείς / ψεύτικες ειδήσεις. 

844.Chatter / Communiquer avec des personnes inconnues. :Συνομιλώ / επικοινωνώ με  

       άγνωστα άτομα.  

845.Devenir (3e) accro : Εθίζομαι, Γίνομαι εξαρτημένος. 

 

     Qu’est-ce que tu dois faire pour te protéger ? : Τι πρέπει να κάνεις για να  

     προστατευτείς; (για να είσαι ασφαλής όταν χρησιμοποιείς τα κοινωνικά δίκτυα) 

 

846.Je dois (devoir 3e) bien réfléchir à mes posts / mes publications. : Πέπει να  

       σκέφτομαι καλά τα ποστ / τις δημοσιεύσεις μου.  

847.Je ne dois pas donner (1er) d’informations sur ma vie privée. : Δεν πρέπει να δίνω  

       πληροφορίες για την προσωπική μου ζωή.  

848.Je ne dois pas passer (1er) trop de temps devant mon écran. : Δεν πρέπει να  

       περνάω πολύ καιρό μπροστά από την οθόνη μου.   

 

   

       Quel appareil tu utilises pour surfer sur le Net ? Pourquoi et dans quel but ? : Ποια  

     συσκευή χρησιμοποιείς για να σερφάρεις (να πλοηγηθείς) στο διαδίκτυο; Γιατί και με  

     ποιο σκοπό; 

J’utilise… : Χρησιμοποιώ parce que/ qu’ : επειδή 

849.Mon ordinateur : Ο υπολογιστής μου 850.l’écran est plus grand. : η οθόνη είναι  

       πιο μεγάλη.   

851.Ma tablette : Το τάμπλετ μου 852.elle ne prend pas de place. : δεν πιάνει  

       χώρο. 

853.Mon téléphone portable : Το κινητό  

       μου 

854.j’ai mes applis. : έχω τις εφαρμογές μου.  
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855.Ma montre intelligente : Το έξυπνο   

      ρολόι μου  

856.c’est une montre, un téléphone et un  

      ordinateur. : είναι ρολόι, τηλέφωνο και  

      υπολογιστής. 

 

Mon but est de / d’… : Στόχος μου είναι να… 

857.surfer (1er) sur internet : σερφάρω / πλοηγούμαι στο διαδίκτυο 

858.trouver (1er) des infos : βρίσκω πληροφορίες  

859.jouer (1er) en ligne : παίζω διαδικτυακά  

860.téléphoner (1er) : τηλεφωνώ  

861.envoyer (1er) / recevoir (3e) des textos : στέλνω / λαμβάνω μηνύματα   

862.prendre (3e) / envoyer (1er) des photos : βγάζω / στέλνω φωτογραφίες 

863.filmer (1er) des vidéos : βγάζω βίντεο  

864.télécharger (1er) des jeux / des applis : καβάζω παιχνίδια / εφαρμογές   

865.aller (3e) sur les réseaux sociaux : πηγαίνω στα κοινωνικά δίκτυα  

866.recevoir (3e) des messages : λαμβάνω μηνύματα  

867.voir (3e) l’heure : βλέπω την ώρα  

 

Page 110                  LA ROUE DES QUESTIONS : Ο τροχός των ερωτήσεων 

 

Mes moyens d’information 

868.Quels sont tes moyens d’information ? : Ποια είναι τα μέσα ενημέρωσής σου (από   

            πού ενημερώνεσαι); 

869.Quels thèmes d’actualité t’intéresse le plus ? : Ποια θέματα της επικαιρότητας σε  

            ενδιαφέρουν περισσότερο;  

870.Tu t’informes souvent ? : Ενημερώνεσαι συχνά;   

871.Tu aimes regarder la télé ? Pourquoi ? : Σου αρέσει να βλέπεις τηλεόραση; Γιατί;  

872.Quels types d’émissions te plaisent ? : Τι είδος εκπομπές σου αρέσουν;  

873.Quel genre de magazines tu aimes lire ? : Τι είδος περιοδικών σου αρέσει να διαβάζεις;  

874.Que fais-tu quand tu es connecté(e) ? : Τι κάνεις όταν είσαι συνδεδεμένος-η;  

875.Qu’est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux ? : Τι κάνεις στα κοινωνικά δίκτυα;  

876.Quels sont les dangers des réseaux sociaux ? : Ποι είναι οι κίνδυνοι των κοινωνικών  

            δικτύων; 

877.Qu’est-ce que tu dois faire pour te protéger ? : Τι πρέπει να κάνεις για να  

            προστατευτείς;   

878.Quel appareil tu utilises pour surfer sur le net ? Pourquoi ? : Ποια συσκευή  

            χρησιμοποιείς για να σεφράρεις στο διαδίκτυο;  

879.Dans quel but tu utilises cet appareil ? : Με ποιο στόχο χρησιμοποιείς αυτή την  

           συσκευή;   
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Unité 7 

 

Ma santé et mon style vestimentaire : Η υγεία μου και το ενδυματολογικό μου στυλ 

Page 121 

 

        Écoute et entoure les mots que tu entends : Άκου και κύκλωσε τις λέξεις 

880.Malade : Άρρωστος-η 

881.En forme : Σε καλή φυσική κατάσταση 

882.Le froid : Το κρύο 

883.Fatigué–e : Κουρασμένος-η  

884.La fièvre : Ο πυρετός 

885.La grippe : Η γρίπη  

886.Le traitement : Η θεραπεία 

887.La piqûre : Η ένεση 

888.Les jupes en velours : Οι βελούδινες φούστες 

889.Les foulards : Τα φουλάρια  

890.Le style : Το στυλ  

891.Le pantalon : Το παντελόνι  

892.Les robes à fleur : Τα λουλουδάτα φορέματα 

893.Le chapeau : Το καπέλο 

894.Les ballerines :  Τα παπούτσια μπαλαρίνες 

895.Hipster : Χίπστερ (στυλ ντυσίματος)  

896.Le bracelet : Το βραχιόλι 

897.Les accessoires :  Τα αξεσουάρ 

 

 Réécoute et coche le titre de l’unité : Άκου ξανά και βάλε Χ στον τίτλο της ενότητας. 

898.Chez le médecin : Στο γιατρό  

899.Dans un magasin de vêtements : Σε ένα μαγαζί ρούχων  

900.Mon style vestimentaire, ma santé : Το ενδυματολογικό μου στυλ, η υγεία μου 

 

J’APPRENDS MON VOCABULAIRE ET JE PRENDS LA PAROLE : 

Μαθαίνω το λεξιλόγιό μου και εκφέρω / παράγω λόγο 
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Page 122                                      Ma santé : Η υγεία μου  
  

          Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

901.Tu as mauvaise mine : Έχεις άσχημη διάθεση 

902.Être malade : Είμαι άρρωστος  

903.Avoir le nez qui coule : Η μύτη μου τρέχει  

904.Avoir froid : Κρυώνω 

905.Avoir de la fièvre : Έχω πυρετό 

906.Prendre (3e) un traitement médical : Παίρνω ιατρική αγωγή  

907.Le médecin : Ο γιατρός  

908.Il m’a dit (dire 3e) : Μου είπε  

909.Boire (3e) : Πίνω  

910.La boisson chaude : Το ζεστό ρόφημα 

911.Manger des fruits : Τρώω φρούτα  

912.S’habiller (1er) chaudement : Ντύνομαι ζεστά 

 

       Comment tu te sens ? : Πώς αισθάνεσαι; 

913.Je me sens (se sentir 3e) / Je suis malade. : Αισθάνομαι / Είμαι άρρωστος-η.  

914.Je me sens / Je suis fatigué(e). : Αισθάνομαι / Είμαι κουρασμένος-η.  

915.Je ne suis pas en forme. : Δεν είμαι σε καλή φυσική κατάσταση. 

 

       Qu’est-ce que tu as ? : Τι έχεις; 

     Qu’ est-ce qui ne va pas ? : Τι δεν πάει καλά; 

916.J’ai de la fièvre. : Έχω πυρετό. 

917.J’ai mal à la tête, à la gorge, à l’estomac, au ventre, à la poitrine. : Έχω 

πονοκέφαλο, πονόλαιμο, πόνο στο στομάχι, πονόκοιλο, πόνο στο στήθος.  

918.J’ai la nez qui coule (couler 1er) : Τρέχει η μύτη μου / έχω βουλωμένη μύτη. 

919.Je tousse (tousser 1er). : Βήχω.   

920.J’ai envie de vomir. : Έχω τάση για εμετό. 

921.J’ai la grippe. : Έχω γρίπη.  

922.Je n’ai pas d’appétit. : Δεν έχω όρεξη.  

923.Je suis enrhumé(e) : Είμαι συναχωμένος-η.  

924.J’ai une bronchite / une gastro / une allergie. : Έχω βρογχικά / γαστρεντερίτιδα /  

      αλλεργία.  

 

       Qu’est-ce qui t’es arrivé (e) ? : Τι σου συνέβη;   

       J’ai eu un accident… : Είχα ένα ατύχημα… 
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925.Je suis tombé(e) de vélo / dans  

       l’escalier… : Έπεσα από το ποδήλατο /  

       στη σκάλα… 

926.Je me suis cassé le bras / la jambe. :  

       Έσπασα το χέρι μου / το πόδι μου.   

927.Je me suis blessé(e). :  Τραυματίστηκα.  928.J’ai le bras / la jambe dans le plâtre. :  

       Έχω το χέρι μου στο γύψο. 

 

      Tu es allé(e) voir le médecin ? Qu’est-ce qu’il a fait ? : Επισκέφτηκες έναν  

      γιατρό; Τι έκανε; 

      Le médecin… : Ο γιατρός…  

929.m’a examiné (examiner 1er). : με εξέτασε.  

930.a pris (prendre 3e) ma température. : μου πήρε τη θερμοκρασία.  

931.m’a fait une piqûre / un vaccin. : μου έκανε μία ένεση / ένα εμβόλιο.  

 

       Qu’est-ce que le médecin t’a conseillé ? : Τι σε συμβούλεψε ο γιατρός; 

       Il m’a conseillé (conseiller qqun 1er) de : Με συμβούλεψε να  

932.manger (1er) équilibré. : τρώω  

       ισορροπημένα. 

933.dormir (3e) au moins 8 heures par jour. : 

       να κοιμάμαι το λιγότερο 8 ώρες τη μέρα.   

934.me reposer (1er). : να ξεκουράζομαι 935.faire du sport. : να γυμνάζομαι.  

936.me coucher (1er) plus tôt. : να  

       κοιμάμαι νωρίς 

937.ne pas boire (3e) d’eau froide. : να μην  

      πίνω κρύο νερό.   

 

        Et toi, qu’est-ce que tu fais pour te soigner ? : Και εσύ, τι κάνεις για να φροντίσεις  

      τον εαυτό σου; 

938.Je reste (rester 1er) à la maison, au  

       lit. : Μένω στο σπίτι, στο κρεβάτι. 

939.Je porte (porter 1er) des vêtements          

      chauds / un bonnet / une écharpe. :  

940.Je me repose (se reposer 1er). :  

       Ξεκουράζομαι. 

941.Je bois beaucoup d’eau. : Πίνω πολύ  

       νερό. 

942.Je prends (prendre 3e) des vitamines,  

       des médicaments, des antibiotiques,    

       un sirop pour la gorge. :  Παίρνω  

       βιταμίνες, φάρμακα, αντιβιοτικά, ένα   

       σιρόπι για το λαιμό.  

943.Je bois des boissons chaudes. : Πίνω  

       ζεστά ροφήματα.  

 944.Je mange des fruits et des légumes. :  

       Τρώω φρούτα και λαχανικά.  
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Page 124                            Mon style vestimentaire : Το ενδυματολογικό στυλ  
 

          Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

945. Mettre (3e) un blouson : Φοράω μπουφάν. 

946. Surtout pas : Πάνω απ' όλα όχι. 

947. Je ne veux pas abîmer mon look : Δεν θέλω να χαλάσω το στυλ μου ( την εμφάνισή μου). 

948. Abîmer (1er) : Χαλάω. 

 

- Qu’est-ce que tu portes d’habitude ? : Τι φοράς συνήθως; 

- Quels sont tes vêtements préférés ?: Ποια είναι τα αγαπημένα σου ρούχα; 

- Qu’est-ce que tu aimes portez ? Tι σου αρέσει να φοράς; 

 

Pour aller αu collège... je porte… : Για να πάω στο γυμνάσιο...φοράω... 

949.des polos : κοντομάνικα μπλουζάκια 

950.un sweat à capuche : φούτερ με κουκούλα 

951.des pulls : πουλόβερ 

952.des bottes de pluie : γαλότσες 

953.des pulls : πουλόβερ 

 

 

Εn vacances … je porte : Στις διακοπές…φοράω... 

954.un T-shirt : κοντομάνικο μπλουζάκι 

955.un bermuda : βερμούδα 

956.une salopette : oλόσωμη φόρμα, σαλοπέτα 

957.une tong des tongs : σαγιονάρα / σαγιονάρες 

958.un maillot de bain : μαγιό 

 

Pour aller à une fête ... je porte : Για να πάω σε μια γιορτή…φοράω... 

959.un jean : ένα τζιν 

960.une robe : ένα φόρεμα 

961.une jupe : μια φούστα 

962.une chemise : ένα πουκάμισο 

963.un chemisier : ένα γυναικείο πουκάμισο, η πουκαμίσα 

964.Un gilet : ένα γιλέκο 

965.un crop top : μια γυναικεία κοντή μπλούζα σαν τοπάκι 

966.un manteau :ένα παλτό 

967.une parka :ένα μακρύ μπουφάν, το ημίπαλτο 

968.des ballerines : παπούτσια μπαλαρίνες 
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969.des bottines : μποτίνια 

970.des sandales : σανδάλια 

 

Pour faire du sport…je porte… : Για να κάνω ένα άθλημα...φοράω... 

971.des débardeurs : φανελάκια 

972.des shorts : σορτσ 

973.des joggings : παπούτσια για τρέξιμο 

974.des chaussures de sport : αθλητικά παπούτσια 
 

- Τu portes aussi des accessoires ? : Φοράς επίσης και αξεσουάρ; 

- Oui ! Je porte… : Nαι φοράω... 

975.un colier : κολιέ 

976.un bracelet : βραχιόλι 

977.une bague : δαχτυλίδι 

978.des boucles d’oreilles : σκουλαρίκια 

979.une montre intelligente : έξυπνο ρολόι  
 

- Quels sont tes accessoires préférés ? : Ποια είναι τα αγαπημένα σου αξεσουάρ; 

- Mes accessoires préférés sont... : Τα αγαπημένα μου αξεσουάρ είναι... 

980.un sac à main :μια τσάντα χειρός 

981.une ceinture : μια ζώνη 

982.un chapeau : ένα καπέλο 

983.une casquette : ένα καπέλο (τύπου τζόκεϊ) 

984.des lunettes : γυαλιά 
 

- Il est de quelle couleur ton chemisier/ta chemise ? : Τι χρώμα είναι η πουκαμίσα 

σου / το πουκάμισό σου; 

- Il est / Elle est bleu(e) / bleu clair / foncé. : Eίναι μπλε / ανοιχτό μπλε / σκούρο 

μπλε 

 

Quels sont tes tissus préférés ? : Ποια είναι τα υφάσματα που προτιμάς  

J’aime 

985.les t-shirts colorés : τα πολύχρωμα κοντομάνικα μακό μπλουζάκια 

986.les polos unis : τα γιούνισεξ μπλουζάκια (για αγόρια και κορίτσια) 

987.les polos imprimés : τα εμπριμέ μπλουζάκια 

988.les chemises à carreaux : τα καρό πουκάμισα 

989.les robes à fleurs : τα εμπριμέ φορέματα 

990.les jupes à pois : οι πουά φούστες 

991.les pantalons à rayures : τα ριγέ παντελόνια 
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  Ton pantalon, il est en quoi : Το παντελόνι σου από τι (ύφασμα) είναι; 

  Il est… 

992. en coton : Βαμβακερό. 

993. en soie : Μεταξωτό. 

994. en cuir : Δερμάτινο. 

995. en laine : Μάλλινο. 

   Et tes boucles d’oreilles, elles sont en quoi : Και τα σκουλαρίκια σου, από τι είναι  

   φτιαγμένα; 

   Εlles sont en or / en argent. : Eίναι από χρυσό /από ασήμι. 

 

Page 126                        Mon style vestimentaire : Το ενδυματολογικό μου στυλ 

 

          Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

996.Essayer (1er) : Δοκιμάζω 

997.Le miroir : Ο καθρέφτης 

 

Quel est ton style vestimentaire ? : Ποιο είναι το ενδυματολογικό σου στυλ; 

Mon style est plutôt… : To στυλ μου είναι κυρίως... 

 

998.rock : ροκ 

999.chic : σικ 

1000.décontracté : ανέμελο  

1001.boho : μπόχο 

1002.hipster : χίπστερ 

1003.classique : κλασικό 

 

 

- Quel type de vêtements tu aimes ? : Tι είδους ρούχα σου αρέσουν; 

- J’aime les vêtements… : Moυ αρέσουν τα ρούχα…  

1004.tendance / à lα mode : που είναι τάση – μόδα 

1005.élégants /chics : κομψά / σικ  

1006.confortables : άνετα 

1007.sportifs : αθλητικά 

1008.romantiques : ρομαντικά 

- Tu trouves comment ma robe ? Elle te plaît ? Elle me va bien à ton avis : Πώς 

βρίσκεις το φόρεμά μου; Σου αρέσει; Mου πηγαίνει καλά κατά τη γνώμη σου; 

- Oui, elle te va bien ! : Ναι σου πηγαίνει καλά! 

- Non elle est trop /très... :  Όχι είναι πάρα πολύ /πολύ... 
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1009.long – longue ≠ court – e : μακρύς-ιά ≠ κοντός-ή 

1010.large ≠ serré – e :  φαρδύς-ιά ≠ στενός-ή 

 

- Tu suis la mode ? : Ακολουθείς τη μόδα; 

La mode est importante pour toi ? : H μόδα είναι σημαντική για εσένα; 

Oui, 

1011.j’achète toujours des vêtements à la mode. : αγοράζω πάντα ρούχα στη μόδα. 

1012.je suis fan/accro de la mode. : είμαι εθισμένος με τη μόδα. 

 

        Νοn,  

1013.je n’aime pas dépenser beaucoup d’argent pour les vêtements. : δεν μου αρέσει  

        να ξοδεύω πολλά χρήματα για τα ρούχα.  

1014.la mode c’est suivre les autres et moi, je veux avoir mon propre style. : μόδα  

        είναι να ακολουθείς τους άλλους και εγώ θέλω να έχω το δικό μου στυλ.   

1015.je préfère acheter des vêtements pratiques et confortables. : προτιμώ να  

        αγοράζω ρούχα πρακτικά και άνετα. 

 

- Qu’est-ce que tu penses de cette chemise à fleurs jaunes ? : Τι σκέφτεσαι για 

αυτό το πουκάμισο με τα κίτρινα λουλούδια; 

Qu’elle est jolie ! : Τι όμορφο που είναι! 

 

1016.Je suis tout à fait d’accord : Είμαι απόλυτα σύμφωνος – η. 

1017.Je suis de ton avis : Είμαι της ίδιας άποψης με εσένα. 

 

1018.Je ne suis pas tout à fait d’accord avec toi : Δεν είμαι απόλυτα σύμφωνος-η  

        μαζί σου. 

1019.Tu as peut-être raison mais tu dois l’essayer : Ίσως να έχεις δίκιο αλλά πρέπει  

         να το δοκιμάσεις. 

 

1020.Non, je ne suis pas d’accord avec toi : Δεν είμαι σύμφωνος-η μαζί σου. 

1021.Je ne suis pas de ton avis ! : Δεν είμαι της δικής σου γνώμης !  

1022.Τu as tort ! C’est démodé et très kitch ! : Έχεις άδικο είναι ντεμοντέ (εκτός 

         μόδας -παλιομοδίτικο) και πολύ  κιτσ! 
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Page 128               LA ROUE DES QUESTIONS : Ο τροχός των ερωτήσεων 

 

Ma santé et mon style vestimentaire 

 

1023. Comment tu te sens ? Qu’est-ce que tu as ? : Πώς αισθάνεσαι; Τι έχεις; 

1024. Tu es allé voir le médecin ? Qu’est-ce qu’il a fait ? : Πήγες να δεις το γιατρό; Τι έκανε; 

1025.Qu’est-ce que le médecin t’a conseillé ? : Tι σε συμβούλεψε ο γιατρός; 

1026.Et toi, qu’est-ce que tu fais pour te soigner ? : Kαι εσύ τι κάνεις για να φροντίσεις τον     

        εαυτό σου; 

1027.Qu’est-ce que tu portes d’habitude ? : Tι φοράς συνήθως; 

1028.Quels sont tes accessoires préférés ? : Ποια είναι τα αγαπημένα σου αξεσουάρ; 

1029.Qules sont tes tissus préférés ? : Ποια είναι τα υφάσματα που προτιμάς; 

1030.Ton pantalon / ta robe est en quoi ? : Το παντελόνι σου /το φόρεμά σου είναι από τι  

        ύφασμα; 

1031. Ton collier est en quoi ? : To κολίε σου από τι (υλικό) είναι φτιαγμένο;  

1032. Quel est ton style vestimentaire ? : Ποιο είναι το ενδυματολογικό σου στυλ; 

1033.Quel type de vêtements tu aimes ? : Τι είδους ρούχα προτιμάς; 

1034.La mode est importante pour toi ? : Η μόδα είναι σημαντική για εσένα; 

1035. 

 

Unité 8  

Sports et habitudes alimentaires : Αθλήματα και διατροφικές συνήθειες 

 

J’APPRENDS MON VOCABULAIRE ET JE PRENDS LA PAROLE : 

Μαθαίνω το λεξιλόγιό μου και εκφέρω / παράγω λόγο. 

Page 139 
 

      Écoute et entoure les mots que tu entends : Άκου και κύκλωσε τις λέξεις. 

1036.Le sport : Το άθλημα 

1037.Les ami(e)s : Οι φίλοι-ες  

1038.Le repas : Το φαγητό    

1039.Le tennis : Το τένις  

1040.La santé : Η υγεία 
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1041.Le basket : Το μπάσκετ  

1042.La recette : Η συνταγή 

1043.La cantine : Το κυλικείο  

1044.Une habitude alimentaire : Η διατροφική συνήθεια 

1045.L’hôtel : Το ξενοδοχείο  

1046.La forme : Η φυσική κατάσταση 

1047.Le calme : Η ηρεμία 

1048.La viande : Το κρέας 

1049.Le poisson : Το ψάρι 

1050.Le chocolat : Η σοκολάτα 

1051.Le fruit : Το φρούτο  

1052.L’hiver : Ο χειμώνας  

1053.Malade : Άρρωστος-η 

1054.Le légume : Το λαχανικό  

1055.L’été : Το καλοκαίρι  

1056.Le restaurant : Το εστιατόριο  

1057.La casserole : Η κατσαρόλα  

 

    Réécoute et coche le titre de l’unité : Άκου ξανά και βάλε Χ στον τίτλο της ενότητας. 

 

1058.Mes sports préférés. : Τα αγαπημένα μου αθλήματα.  

1059.Mes repas préférés : Τα αγαπημένα μου γεύματα.  

1060.Sports et habitudes alimentaires. : Αθλήματα και διατροφικές συνήθειες.  

 

Page 140                                       Sport : Αθλήματα  
 

          Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

1061.La natation : Η κολύμβηση  

1062.Une équipe : Η ομάδα 

1063.Mon école : Το σχολείο μου  

1064.Être en forme : Είμαι σε καλή φυσική κατάσταση 

1065.Aider : Βοηθώ 

1066.Rester (1er) calme : Παραμένω ήρεμος – η  

1067.Ça me détend (se détendre 3e pr): Με χαλαρώνει 

 

        Quel sport est-ce que tu pratiques ? : Ποιo άθλημα εξασκείς; 
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Je pratique un sport 

individuel :  

Εξασκώ ένα ατομικό άθλημα 

Je fais un sport d’équipe : 

Κάνω ένα ομαδικό άθλημα 

Je fais un sport de 

l’extrême :  

Κάνω ένα εξτριμ σπoρ 

1068.Je pratique le tennis /  

la natation / l’équitation. : 

Κάνω τένις / κολύμβηση / 

ιππασία.   

1069.Je fais du volley / du 

foot / du basket / du water-

polo. :  

Κάνω βόλεϊ / ποδόσφαιρο / 

μπάσκετ / πόλο.  

1070.Je fais du parapente / 

du kitesurf / de l’escalade / 

du parkour. :  

Κάνω παραπέντε / κάιτσερφ / 

αναρρίχηση / παρκούρ. 

1071.Je fais du ski / de la 

danse / de la gymnastique 

rythmique. :  

Κάνω σκι / χορό / ρυθμική 

γυμναστική.  

  

 

      Combien de fois par semaine est-ce que tu t’entraînes ? : Πόσες φορές την  

      εβδομάδα προπονείσαι; 

 

1072.Je m’entraîne (s’entraîner 1er) : Προπονούμαι  

➔ un/deux/trois fois par semaine. : μια/ δύο/ τρεις φορές τη βδομάδα.  

➔ tous les jours / le weekend. : κάθε μέρα / το σαββατοκύριακο.  

Où est-ce que tu fais du sport ? : Πού αθλείσαι;  

Je fais du sport… : Αθλούμαι…  

1073.à l’école. : στο σχολείο. 

1074.dans un club de sport. : σε αθλητική λέσχη.  

1075.dans une salle de gym : σε γυμναστήριο.  

 

Où est-ce que tu t’entraînes ? : Πού προπονείσαι;  

Je m’entraîne… : Προπονούμαι… 

1076.au stade. : στο στάδιο. 

1077.au gymnase de mon école. : στο γυμναστήριο του σχολείου μου.   

 

      De quel équipement tu as besoin pour pratiquer ton sport ? : Ποιο εξοπλισμό        

χρειάζεσαι για να εξασκήσεις το άθλημά σου; 
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-Pour… : Για... …j’ai besoin… : Έχω ανάγκη... 

1078.jouer au foot, : να παίξω ποδόσφαιρο, 1079.de chaussures de foot et d’un ballon. : 

από παπούτσια ποδοσφαίρου και μια μπάλα. 

1080.jouer au tennis, : να παίξω τέννις, 1081.d’une raquette et d’une balle. : από μια 

ρακέτα και μια μπάλα. 

1082.faire de la natation, : να κάνω 

κολύμβηση 

1083.d’un maillot de bain, de lunettes et d’un 

bonnet de bain. :από ένα μαγιό, γυαλιά και 

ένα σκουφάκι μπάνιου 

1084.faire du ski, : να κάνω σκι, 1085.de chaussures de ski, des gants, d’une 

combinaison, d’un masque et d’un bonnet. : 

από παπούτσια για σκί, γάντια, μια στολή, μια 

μάσκα και ένα σκουφί. 

1086.faire du volley, : να κάνω βόλεï 1087. d’un maillot de volley et des 

genouillères.: από μια φανέλα του βόλεï και 

επιγονατίδες. 

 

      Comment tu trouves ce sport? : Πώς βρίσκεις αυτό το σπορ;  

1088.Il est cool/fun ! : Είναι κουλ/φαν ! 

1089. Ça défoule ! :Αυτό εκτονώνει ! 

1090.Il donne de l’énergie ! : Δίνει ενέργεια ! 

 

1091.Ιl est ennuyeux. : Eίναι βαρετό. 

1092.Il est fatigant. : Είναι κουραστικό. 

1093.Il est dangereux. : Είναι επικίνδυνο.  

 

      -Pourquoi tu fais du sport ? : Γιατί κάνεις σπορ;  

       - Je fais aussi du sport parce que… 

1094.je retrouve mes amis. : βρίσκω τους 

φίλους μου. 

1095.j’ai quelque kilos à perdre. : έχω μερικά 

κιλά να χάσω. 

1096.je rencontre de nouvelles personnes. : 

συναντώ νέα πρόσωπα. 

1097.en forme et en bonne santé. : είμαι σε 

φόρμα και σε καλή υγεία. 
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-   À quoi sert le sport, à ton avis ? :Σε τι χρησιμεύει το άθλημα κατά την άποψή σου;                            

      -Le sport      permet d’avoir des muscles plus forts. /me calme et me détend. : Το   

άθλημα επιτρέπει να έχεις πιο δυνατούς μυς./ με ηρεμεί και με χαλαρώνει.  

                       me permet d’avoir confiance en moi ! / m’apprend à me concentrer       

                                 et à être patient(e). : με μαθαίνει να έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό    

                                  μου! /με μαθαίνει να συγκεντρώνομαι και να είμαι υπομονετικός (ή). 

-   Τu préféres les sports individuels ou d’équipe ? : Προτιμάς τα ατομικά ή τα ομαδικά 

αθλήματα;  

Je préfère les sports...       individuels parce que je n’aime pas trop la                                

compétition. :προτιμώ τα ατομικά αθληματα γιατί δε μου αρέσει και τόσο ο ανταγωνισμός. 

                                d'équipe parce que j’apprends à collaborer et à respecter   

                                             les autres. : προτιμώ τα ομαδικά αθλήματα γιατί μαθαίνω να  

                                            συνεργάζομαι και να σέβομαι τους άλλους. 

          Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

1098. Tout le temps : όλο τον καιρό 

1099. Les repas équilibrés : ισορροπημένα γεύματα 

1100.beaucoup de : πολύ  

1101.assez de : αρκετό 

1102.peu de : λίγο 

 

          Qu’est-ce que tu aimes manger ? : Tι σου αρέσει να τρως; 

J’adore les produits 

laitiers ! :  

Λατρέυω τα γαλακτοκομικά 

προïόντα 

J’adore les protéines ! : 

Λατρεύω τις πρωτεΐνες ! 

J’adore les fruits et les 

légumes ! : Λατρέυω τα 

φρούτα και τα λαχανικά ! 

1103.Les yaourts : Ta   

γιαούρτια 

1104.Le fromage : Το τυρί  

1105.Le lait : Το γάλα 

1106.Le beurre : Το βούτυρο 

1107.la viande : le poulet / le 

porc /le jambon. : 

1108.le poisson : le thon / le 

saumon. : 

1109.les œufs : 

1110. les pommes / les 

oranges / les fraises. : τα 

μήλα / τα πορτοκάλια / τις 

φράουλες  

1111.les bananes / les cerises 

/ la pastèque : οι μπανάνες / 

τα κεράσια / το καρπούζι 

Page 142                          Mes habitudes alimentaires 
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1112.les concombres / les 

tomates / la salade : τα 

αγγούρια / οι ντομάτες / η 

σαλάτα (είδος μαρουλιού) 

1113.les aubergines / le chou 

/ les carottes : οι μελιτζάνες / 

το λάχανο / τα καρότα 
 

          Εst-ce que tu fais attention à ton alimentation ? Pourquoi ? : Προσέχεις τη     

      διατροφή σου; Γιατί; 

  Oui, je fais attention… Ναι, προσέχω     Non, je ne fais pas attention… Όχι δεν προσέχω 

1114.pour ne pas grossir / maigrir. : 

για να μην παχύνω /αδυνατίσω. 

 1115. parce que je suis gourmand(e). : 

γιατί είμαι λαίμαργος(η)  

1116.pour rester en forme. : για να 

είμαι σε φόρμα. 
≠ 1117.pαrce que j’aime trop manger. : 

γιατί μου αρέσει πολύ να τρώω. 
 

- Pour les spécialistes, c’est quoi une bonne alimentation ? : Για τους ειδικούς, τι είναι 

μια καλή διατροφή; 

Qu’est-ce que tu dois faire pour manger équilibré ? : Tι πρέπει να κάνεις για να 

τρως ισορροπημένα; 

 

Je dois… : Πρέπει... 

 

1118.limiter la consommation de produits sucrés et de matières grasses. : να 

περιορίσω την κατανάλωση προïόντων με ζάχαρη και λιπαρών. 

1119.manger de la viande ou du poisson une fois par jour. : να τρώω κρέας ή ψάρι μια  

φορά την ημέρα. 

1120.manger des produits laitiers à chaque repas. : να τρώω γαλακτοκομικά προïόντα 

σε κάθε γεύμα.  

 

1121.manger au moins 5 fruits et légumes par jour. : να τρώω τουλάχιστον 5 φρούτα 

και λαχανικά την ημέρα. 

1122.manger des céréales ou des féculents à tous les repas. : να τρώω δημητριακά ή  

αμυλούχα σε όλα τα γεύματα. 

1123.boire beaucoup d’eau. : να πίνω πολύ νερό. 
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- Et toi, quelles sont tes habitudes alimentaires ? : Και εσένα, ποιες είναι οι 

διατροφικές σου συνήθειες; 

- Je fais attention à mon αlimentation et… : Προσέχω τη διατροφή μου και... 

d’habitude j’essaie… :συνήθως προσπαθώ   Mais quelques fois il m’arrive… Αλλά                                                       

.                                                                      μερικές φορές μου συμβαίνει 

1124.de prendre 3 repas par jour. : να 

παίρνω 3 γεύματα ημερησίως. 
≠ 1125.de sauter des repas. : να παραλείπω 

γεύματα. 

1126.de manger des fruits et des 

légumes. : να τρώω φρούτα και λαχανικά. 
≠ 1127.de manger peu de fruits et de 

légumes. : να τρώω λίγα φρούτα και 

λαχανικά. 

1128.de boire beaucoup d’eau. : να πίνω 

πολύ νερό. 
≠ 1129.de boire des sodas et des boissons 

sucrées. : να πίνω αναψυκτικά και 

ζαχαρούχα ποτά. 

1130.de manger avec ma famille. : να 

τρώω με την οικογένειά μου. 
≠ 1131.de manger devant la télé et mon 

ordi. : να τρώω μπροστά στην τηλεόραση και 

στον υπολογιστή μου. 

 

Page 144                                 Mes habitudes alimentaires 

 

          Écoute et lis : Άκου και διάβασε 

1132. Cuisiner (1er) : Maγειρεύω 

1133.Une recette : Η συνταγή 

1134.Préparer (1er) : Ετοιμάζω 

1135.Une tarte aux pommes : Η τάρτα μήλου 

1136.Un dessert : Το επιδόρπιο 

- Tu sais cuisiner ? : Ξέρεις να μαγειρεύεις; 

 

1137.Oui, un peu. : Ναι, λίγο. 

1138.Oui, je sais cuisiner. : Ναι, ξέρω να μαγειρεύω. 

1139.Non, je ne sais pas cuisiner. : Όχι, δεν ξέρω να 

μαγειρεύω. 

 

- Est-ce que tu cuisines parfois ? : Maγειρεύεις μερικές φορές; 

 

1140.Oui, des fois je fais de la cuisine pour aider mes parents /grands parents. : 

Ναι μερικές φορές μαγειρεύω για να βοηθήσω τους γονείς μου / τους παπούδες και 

τις γιαγιάδες μου. 

1141.Oui, j’adore faire de la cuisine. : Ναι, λατρεύω να μαγειρεύω. 

1142.Non, je ne cuisine jamais / pas. : Όχι, δεν μαγειρεύω ποτέ 
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1143.Non, je déteste cuisiner. : Όχι, απεχθάνομαι να μαγειρεύω. 

 

- Quels ustensiles de cuisine tu utilises ? : Τι μαγειρικά σκεύη χρησιμοποιείς; 

- J’utilise…: Xρησιμοποιώ... 

 

1144.une poêle :ένα 

τηγάνι 

1145. un verre : ένα 

ποτήρι 

1146.un bol : ένα 

μπολ 

1147. un couteau :  

ένα μαχαίρι 

 

1148.une casserole : 

μια κατσαρόλα 

1149.un saladier : μια 

σαλατιέρα 

1150.une spatule : 

μια σπάτουλα 

1151.une fourchette 

ένα πιρούνι 

 

- Quels ingrédients tu utilises dans tes recettes ? : Τι υλικά χρησιμοποιείς στις 

συνταγές σου; 

- J’utilise… : Χρησιμοποιώ... 

1152.des œufs :αβγά 1153.du beurre :βούτυρο 

 

1154.de la farine  : αλεύρι 

1155.du lait : γάλα 1156. du sel / du poivre : αλάτι 

/πιπέρι 

1157.de l’huile d’olive : ελαιόλαδο 

- Quelles sont les étapes de préparation d’une recette ? : Ποια είναι τα στάδια 

προετοιμασίας μιας συνταγής;  

- Il faut… 

1158. casser les œufs. : να σπάσω τα αβγά 

1159.couper le beurre en morceaux. : να κόψω το βούτυρο σε κομμάτια. 

1160.ajouter du sel et du poivre. : να προσθέσω αλάτι και πιπέρι. 

1161.mettre la farine dans le saladier. : να βάλω αλεύρι σε ένα μπολ. 

1162.mélanger les ingrédients. : να ανακατέψω τα υλικά. 

1163.verser l’huile dans ma préparation. : ρίξω το λάδι στο μείγμα μου. 

1164.faire cuire pendant 1 heure. : να ψήσω για 1 ώρα. 

 

- Comment tu mesures tes ingrédients ? : Πώς μετράς τα υλικά σου; 

- Pour mesurer mes ingrédients, j’utilise… : Για να μετρήσω τα υλικά μου, 

χρησιμοποιώ... 

 

1165.le litre      un litre de lait. : ένα λίτρο 

        ένα λίτρο γάλα.  

1166.la cuillère à soupe / à café      une 

cuillère à soupe de sucre /d’huile. : μια 

κουταλιά της σούπας / του καφέ     μια 

κουταλιά της σούπας ζάχαρη / λάδι.  

1167.le kilo       un kilo de pommes. : ένα κιλό 

     ένα κιλό μήλα. 

1168.la gramme      250 grammes de 

jambon. : το γραμμάριο      250 γραμμάρια 

ζαμπόν. 
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- Quel est ton plat préféré ? : Ποιο είναι το αγαπημένο σου πιάτo; 

1169. Le steak frites. :Η μπριζόλα με πατάτες τηγανιτές. 

1170.La soupe aux champignons. : Η μανιταρόσουπα. 

1171.Les spaghettis /pâtes à la sauce tomate. : Τα μακαρόνια σπαγγέτι / 

ζυμαρικά με σάλτσα ντομάτα. 

 

- Qu’est-ce que tu commandes quand tu vas au restaurant ? : Tι παραγγέλνεις όταν 

πας στο εστιατόριο; 

Comme / En entrée... : Για πρώτο πιάτο.../ Comme plat principal… : Για κυρίως 

πιάτο... / Comme/En dessert… : Για επιδόρπιο / Comme boisson… : Για ποτό... 

 Je commande… : Παραγγέλνω  

 

1172.Une salade  

verte :μια πράσινη 

σαλάτα 

 

1173. Un bœuf 

bourguignon. : μοσχάρι 

μπουργκινιόν 

 

1174.Un gâteau / 

une tarte. : ένα  

γλυκό /μια τάρτα 

1175. De l’eau. :  

νερό 

 

 

1176.Une soupe. : 

Μια σούπα 

1177.Un poisson 

 grillé: ‘Ενα ψητό ψάρι 

1178.Une glace :  

Ένα παγωτό 

1179.Des jus de 

fruits: Ένα χυμό 

φρούτων  

 

 

-Qu’est-ce que tu choisis comme garniture pout ton plat principal ? : Τι διαλέγεις 

σαν γαρνιτούρα (συνοδευτικό) για το κυρίως πιάτο σου;  

- Je choisis… : Eπιλέγω... 

1180. des pommes de terre frites. : 

1181.du riz. : ρύζι 

1182.des pâtes. : ζυμαρικά 

 

- Comment est le repas ? : Πώς είναι το γεύμα;  

 

1183.C’est très bon ! : Eίναι πολύ καλό! 1184.C’est délicieux ! : Είναι νόστιμο! 

1185.Ce n’est pas très bon... : Δεν είναι 

καλό... 

1186.C’est mauvais ! : Είναι κακό! 
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Page 146   LA ROUE DES QUESTIONS : Ο τροχός των ερωτήσεων 

1187.Quel sport est-ce que tu pratiques ? Combien de fois par semaine est-ce que tu 

t’entraînes ? Où est-ce que tu t’entraînes ? : Ποιο άθλημα εξασκείς; Πόσες φορές την 

εβδομάδα προπονείσαι; Πού προπονείσαι; 

1188. Tu préfères les sports individuels ou d’équipe ? : Προτιμάς τα ατομοικά ή τα 

ομαδικά αθλήματα ; 

1189. Pourquoi tu fais du sport ? À quoi sert le sport, à ton avis ? : Γιατί κάνεις 

αθλήματα; Σε τι χρησιμεύει ο αθλητισμός κατά την άποψή σου; 

1190. Qu’est-ce que tu aimes manger ? : Tι σου αρέσει να τρως; 

1191. Tu fais attention à ton alimentation ? Oui ? Non ? Pourquoi ? : Προσέχεις τη 

διατροφή σου; Naι; ‘Oxι; Γιατί; 

1192. Pour toi, c’est quoi une bonne alimentation ? : Για εσένα τι είναι μια καλή διατροφή; 

1193. Quelles sont tes habitudes alimentaires ? : Ποιες είναι οι διατροφικές σου 

συνήθειες; 

1194. Tu aimes cuisiner ? Oui ? Non ? Pourquoi ? : Σου αρέσει να μαγειρεύεις; Naι; ‘Oxι; 

Γιατί; 

1195. Est-ce que tu cuisines parfois ? : Μαγειρεύεις κάποιες φορές; 

1196. Quel est ton plat préféré ? Ποιο είναι το πιάτο που προτιμάς; 

1197. Quelle est ta recette préférée ? Décris-la ! : Ποια είναι η συνταγή που προτιμάς; 

1198. Qu’est-ce que tu manges quand tu vas au restaurant ? : Tι τρως όταν πας στο 

εστιατόριο; 

 

 

 


