PREPADELF A1 –VOCABULAIRE – Lucie Mela

1. Je me présente

: παρουσιάζομαι

p.10
La fiche d’inscription
Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Classe
Adresse
Rue
Code postal
Ville
Téléphone domicile
Téléphone portable
e-mail

Η καρτέλα εγγραφής
Επίθετο
Όνομα
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Εθνικότητα
Τάξη
Διεύθυνση
Οδός
Ταχυδρομικός κώδικας
Πόλη
Τηλέφωνο σπιτιού
Τηλέφωνο κινητό
Ηλεκτρονική διεύθυνση

L’âge

Η ηλικία

J’ai 12 ans
L’adresse

Είμαι 12 χρονών
H διεύθυνση

En Grèce : Eressou 7
10672 Athènes

Στην Ελλάδα: …….

En France : 5, rue de la Viotte
25000 Besançon

Στη Γαλλία : ………….

p.11
Les professions
Il est….
avocat
caissier
commerçant

Tα επαγγέλματα
Αυτός είναι…
δικηγόρος
ταμίας
έμπορος

employé de banque
informaticien
vendeur
médecin
serveur
directeur
comptable
Elle est…
secrétaire
infirmière

τραπεζικός υπάλληλος
ειδικός της πληροφορικής
πωλητής
γιατρός
σερβιτόρος
διευθυντής
λογιστής
Αυτή είναι….
γραμματέας
νοσοκόμα

p.12
Les nationalités

Οι εθνικότητες

L’Union Εuropéenne
L’Allemagne - allemand(e)
La Belgique - belge
Chypre - chypriote
L’Espagne- espagnol(e)
La France - français(e)
La Grèce - grec (que)
L’Italie - italien(ne)
Les Pays-Bas / la Hollande hollandais(e)
La Pologne - polonais(e)
Le Portugal - portugais(e)
Le Royaume-Uni / L’Angleterre / La
Grande Bretagne – anglais(e)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Γερμανία - Γερμανός(-ίδα)
Το Βέλγιο- Βέλγος(-ίδα)
Η Κύπρος - Κύπριος(-ια)
Η Ισπανία - Ισπανός (-ίδα)
Η Γαλλία - Γάλλος (-ίδα)
Η Ελλάδα -¨Έλληνας (-ίδα)
Η Ιταλία - Ιταλός(-ίδα)
Οι Κάτω χώρες -Η Ολλανδία Ολλανδός(-ή)
Η Πολωνία - Πολωνός (-ή)
Η Πορτογαλία - Πορτογάλος (-ίδα)
Το Ηνωμένο Βασίλειο / Η Αγγλία / η
Μεγάλη Βρετανία - Άγγλος (-ίδα)

La Roumanie- roumain(e)
L’Albanie- albanais(e)
La Turquie- turc(turque)
La Bulgarie -bulgare

Η Ρουμανία -Ρουμάνος (-α)
Η Αλβανία -Αλβανός (-ίδα)
Η Τουρκία -Τούρκος(-άλα)
Η Βουλγαρία -Βούλγαρος (-α)
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2. Ma famille et moi
p.14
La famille

: η οικογένειά μου και εγώ

Η οικογένεια

Le frère jumeau / la sœur jumelle
L’oncle / la tante
Le cousin / la cousine

Οι παππούδες και οι γιαγιάδες : o
παππούς / η γιαγιά
Οι εγγονοί
Οι εγγονές
Οι γονείς : o πατέρας / η μητέρα
Ο γιος / η κόρη
Ο σύζυγος (της Ελένης)
Η σύζυγος (η γυναίκα) (του Vincent)
Είναι μοναχογιός: δεν έχει ούτε αδερφό
ούτε αδερφή
Ο δίδυμος αδερφός / η δίδυμη αδερφή
Ο θείος / η θεία
Ο ξάδερφος / η ξαδέρφη

p.15
Comment il est ?
Il est…
jeune
beau
mignon

Πώς είναι αυτός ;
Αυτός είναι …
Νέος # γέρος / ηλικιωμένος
Ωραίος
Χαριτωμένος
# άσχημος

Les grands - parents : le grand - père / la
grand- mère
Les petits - fils
Les petites - filles
Les parents : le père / la mère
Le fils / la fille
Le mari (d’Hélène)
La femme (de Vincent)
Il est fils unique : il n’a ni frère ni sœur

Il est….
vieux / âgé
laid /moche (fam.)

Aυτή είναι όμορφη

Elle est jolie

grand
mince

petit
gros

Ψηλός # κοντός
Λεπτός # χονδρός

frisés et roux

Τα μαλλιά του / της είναι…
Μακριά και ξανθά / κοντά και καστανά
Ίσια και μαύρα / με μπούκλες και
καστανά
Σγουρά και κόκκινα

Il est chauve

Είναι φαλακρός

Il / elle a les cheveux…
longs et blonds
courts et bruns
raides et noirs
bouclés et châtains

p.15
Il a…
une moustache
une barbe
des lunettes

Έχει…
μουστάκι
μούσι
γυαλιά

Il / elle a les yeux…
bleus
verts
noirs
marron

Αυτός / η έχει μάτια…
μπλε
πράσινα
μαύρα
καστανά

Un ami, une amie
Un copain, une copine
Un(e) camarade

Ένας φίλος, μία φίλη
Ένας φίλος, μία φίλη
Ένας(μία) συμμαθητής
(-τρια)
Αυτός(-ή)με τον (την)
οποίο(-α) αλληλογραφώ

Un(e) correspondant(e)

p.16
Qualités
Gentil
Sympa(thique)
Adorable / Super

Défauts
Méchant
Nul

Cool
Drôle / marrant

Trop sérieux

Souriant

Triste

Intelligent

Bête

Προτερήματα /
ελαττώματα
Καλός # κακός
Συμπαθητικός
Αξιολάτρευτος / σούπερ #
άσχετος
Κουλ : άνετος
Αστείος # πάρα πολύ
σοβαρός
Χαμογελαστός #
λυπημένος
Έξυπνος # χαζός

Faire des appréciations

Κάνω σχόλια

Elle n’est pas gentille du tout

Δεν είναι καθόλου καλή
(ευγενική)
Είναι αρκετά
συμπαθητική
Είναι χαζός
Η αδερφή μου είναι
πολύ αστεία
Αστειεύεται συνεχώς!
Δεν είναι καθόλου
αστείος.

Elle est assez sympa
Il est bête
Ma sœur est super drôle
Elle rigole tout le temps!
Il n’est vraiment pas marrant.

p.17
Les animaux familiers
Le chien / la chienne
Il a des grandes oreilles. Il a
des petites pattes.
Il est tout noir
Il est toujours sale
Le chat / la chatte
Il a des longues moustaches
Il est tigré
Il est très propre
Le rat
Il a un museau pointu. Il a
une longue queue noire.
Il a les poils gris
Il est tout doux

Τα κατοικίδια ζώα
Ο σκύλος / η σκύλα
Έχει μεγάλα αυτιά .Έχει
κοντά πόδια.
Είναι κατάμαυρος
Είναι πάντα βρώμικος
Ο γάτος / η γάτα
Έχει μακριά μουστάκια
Είναι τιγρέ
Είναι πολύ καθαρός
Το ποντίκι (Ο
αρουραίος)
Έχει μία μυτερή
μουσούδα. Έχει μία
μακριά μαύρη ουρά
Έχει γκρίζο τρίχωμα
Είναι πολύ μαλακός
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3. On s’amuse !

: διασκεδάζουμε

p.18
La musique

Η μουσική

Pour écouter de la musique
J’écoute du rock sur mon MP3, sur
mon iPod, sur ma chaîne hi-fi, à la
radio
Une chaîne hi- fi, une radio
Les styles de musique
Le gothique
Le hip-hop
La musique traditionnelle
La pop
Le rap
Le reggae
Le rock
La techno
De quoi tu joues?
Je joue du piano, de la flûte
Le piano, le violon, l’harmonica, la
guitare électrique, la batterie, la flûte
Les personnes
Le chanteur
Le musicien

Για να ακούμε μουσική
Ακούω ροκ στο MP3μου, στο iPod
μου, στο στερεοφωνικό μου, στο
ραδιόφωνο
Ένα στερεοφωνικό, ένα ραδιόφωνο
Τα είδη μουσικής
Η γοτθική
Το hip-hop
Η παραδοσιακή μουσική
Η ποπ
Η ραπ
Η ρέγκε
Η ροκ
Η τέκνο
Τι παίζεις;
Παίζω πιάνο, φλάουτο
Το πιάνο, το βιολί, η φυσαρμόνικα, η
ηλεκτρική κιθάρα, τα ντραμς, το
φλάουτο
Τα άτομα
Ο τραγουδιστής
Ο μουσικός

Je suis allé à un concert de rock

Πήγα σε μία συναυλία ροκ

J’adore le rap!Je déteste le gothique!

Λατρεύω τη ραπ! Απεχθάνομαι τη
γοτθική!
Λατρεύω να τραγουδώ! Απεχθάνομαι
να χορεύω!

J’adore chanter!Je déteste danser!

p.19
Le sport

Ο αθλητισμός

Les types de sport
Le football / le foot
Le volley
Le ping-pong
La gymnastique
Le karaté
Le roller
Le skateboard
Le ski
Le snowboard
La natation
La planche à voile
Qu’est-ce que tu fais comme sport?
Je fais du basket dans une équipe
Je fais de la natation à la piscine de
mon quartier
Je joue au tennis dans un club
Je m’inscris à un club sportif
(l’inscription)
Le match de foot
La partie de tennis
Les actions
Je cours (v.courir)
Je saute (v. sauter)
Je nage (v.nager)
Je plonge (v. plonger)

p.19
Le cinéma
Je vais au cinéma, à la séance de
20h.30
J’ai vu une comédie, un film
d’animation en 3D,
un dessin animé,
un film d’action,
un film d’amour,
un film de science- fiction,
un film d’horreur, un film d’aventure
Les personnes

Τα είδη αθλημάτων
Το ποδόσφαιρο
Το βόλεϊ
Το πινγκ –πονγκ
Η γυμναστική
Το καράτε
Τα ρόλλερς
Το σκέιτμπορντ
Το σκι
Το σνόουμπορντ
Η κολύμβηση
Το σερφ
Τι σπορ κάνεις;
Κάνω μπάσκετ σε μία ομάδα
Κάνω κολύμβηση στη πισίνα της
συνοικίας μου
Παίζω τένις σε ένα club
Εγγράφομαι σε ένα αθλητικό club
Ο αγώνας ποδοσφαίρου
Ο αγώνας τένις
Οι δράσεις
Τρέχω
Πηδώ
Κολυμπώ
Βουτώ

Ο κινηματογράφος
Πάω σινεμά, στην προβολή των
8.30μμ
Είδα μία κωμωδία, μία τρισδιάστατη
ταινία κινούμενων σχεδίων
ένα κινούμενο σχέδιο,
μία ταινία δράσης,
μία αισθηματική ταινία, μία ταινία
επιστημονικής φαντασίας,
μία ταινία τρόμου, μία ταινία
περιπέτειας
Τα άτομα

L’acteur, l’actrice
J’ai regardé une émission à la télé /
un film sur mon ordi.
J’ai vu un film au cinéma / une pièce
au théâtre Marigny / un match au
stade de France

Ο ηθοποιός, η ηθοποιός
Είδα μία εκπομπή στην τηλεόραση /
μία ταινία στον υπολογιστή μου.
Είδα μία ταινία στο σινεμά / ένα έργο
στο θέατρο Marigny / έναν αγώνα
στο στάδιο της Γαλλίας

p. 20
La télévision

Η τηλεόραση

Βλέπω μία ταινία, ένα κλιπ,
την αγαπημένη μου σειρά, το δελτίο
καιρού.
Ma chaîne préférée, c’est MTV
Το αγαπημένο μου κανάλι είναι το
MTV
Qu’est-ce qu’il y a ce soir sur France Τι έχει σήμερα το βράδυ στο France
5? / à la télé?
5; / στην τηλεόραση;
Il y a une émission de variété, un
Έχει μία εκπομπή ποικίλης ύλης, ένα
documentaire sur les animaux, un
ντοκιμαντέρ για τα ζώα, ένα αγώνα
match de basket et des publicités, le μπάσκετ και διαφημίσεις,
journal télévisé / le JT (fam.)
το δελτίο ειδήσεων
Les personnes
Τα άτομα
Un présentateur,
Ένας παρουσιαστής,
un animateur
ένας παρουσιαστής ψυχαγωγικής
εκπομπής
Les actions
Οι πράξεις
J’allume # j’éteins la télé,
Ανάβω # σβήνω την τηλεόραση,
je zappe
κάνω ζάπινγκ
Je regarde un film, un clip,
ma série préférée, la météo.

p.21
L’ordinateur / l’ordi (fam.)
L’écran, le clavier, l’imprimante, la
console, la souris
Un livre numérique, un e-book
Les actions
Je joue à un jeu vidéo/ à la console
Je surfe sur Internet
J’envoie un mail

Ο υπολογιστής
Η οθόνη, το πληκτρολόγιο, ο
εκτυπωτής, η κονσόλα, το ποντίκι
Ένα ψηφιακό βιβλίο, ένα e-book
Οι πράξεις
Παίζω ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι /
στην κονσόλα
Σερφάρω στο Internet
Στέλνω ένα mail

Je chatte
Je télécharge de la musique sur
Internet
p.21
La lecture

Κάνω τσατ
‘Κατεβάζω’ μουσική από το Internet

Το διάβασμα

une bande dessinée / une BD
Les actions
Je m’abonne (s’abonner) à Okapi
Je suis abonné à Okapi
(l’abonnement)

Διαβάζω μία εφημερίδα, ένα
περιοδικό, ένα αστυνομικό
μυθιστόρημα,
ένα κόμικ
Οι πράξεις
Γίνομαι συνδρομητής στο Okapi
Είμαι συνδρομητής στο Okapi
(η συνδρομή)

Le jeu de cartes

Η τράπουλα

Je joue aux cartes
Je fais une partie de rami, de poker
Un jeu de 52 cartes
Je pose mon jeu sur la table

Παίζω χαρτιά
Παίζω μία παρτίδα ραμί, πόκερ
Ένα παιχνίδι με 52 χαρτιά
Τοποθετώ το παιχνίδι μου πάνω στο
τραπέζι
Ανακατεύω τα χαρτιά
Μοιράζω τα χαρτιά
Τραβώ # ρίχνω ένα χαρτί
Πάω πάσο
Κέρδισα! (ο νικητής) # έχασα (ο
χαμένος)

Je lis un journal, un magazine, un
roman policier,

Je mélange les cartes
Je distribue les cartes
Je tire # jette une carte
Je passe mon tour
J’ai gagné ! (le gagnant) # J’ai perdu
(le perdant)
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4. Mon emploi du temps

: το ωρολόγιό μου πρόγραμμα

p.22
La date

Η ημερομηνία

Les mois de l’année

Οι μήνες του χρόνου

janvier
février
mars
avril
mai
juin

Iανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος

juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

Les jours de la semaine

Oι μέρες της εβδομάδας

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

Demander / donner la date
- On est quel jour aujourd’hui?
- On est le 15 juillet 2010

Ρωτώ / δίνω την ημερομηνία
Τι ημέρα είμαστε σήμερα;
Είμαστε (έχουμε) 15 Ιουλίου 2010

p.23
L’heure

Η ώρα

- Quelle heure il est?
L’heure courante (dans la langue
de tous les jours)

Τι ώρα είναι;
Η ώρα στην καθομιλουμένη

- Ιl est……
huit heures
huit heures cinq
huit heures dix
huit heures et quart
huit heures vingt
huit heures vingt-cinq
huit heures et demie
neuf heures moins vingt-cinq
neuf heures moins vingt
neuf heures moins le quart
neuf heures moins dix
neuf heures moins cinq
midi / minuit
L’heure officielle (pour les trains,
les programmes de télévision, les
rendez -vous)
- Ιl est……
huit heures
huit heures cinq
huit heures dix
huit heures quinze
huit heures vingt
huit heures vingt-cinq
huit heures trente
huit heures trente-cinq
huit heures quarante
huit heures quarante-cinq
huit heures cinquante
huit heures cinquante-cinq

- Είναι….
Οκτώ η ώρα
Οκτώ και πέντε
Οκτώ και δέκα
Οκτώ και τέταρτο
Οκτώ και είκοσι
Οκτώ και είκοσι πέντε
Οκτώ και μισή
Eννέα παρά είκοσι πέντε
Eννέα παρά είκοσι
Eννέα παρά τέταρτο
Eννέα παρά δέκα
Eννέα παρά πέντε
Δώδεκα το μεσημέρι / δώδεκα το βράδυ
Η επίσημη ώρα (για τα τρένα, τα
προγράμματα της τηλεόρασης, τα
ραντεβού)
Είναι….
Οκτώ η ώρα
Οκτώ και πέντε
Οκτώ και δέκα
Οκτώ και τέταρτο
Οκτώ και είκοσι
Οκτώ και είκοσι πέντε
Οκτώ και τριάντα
Οκτώ και τριάντα πέντε
Οκτώ και σαράντα
Οκτώ και σαράντα πέντε
Οκτώ και πενήντα
Οκτώ και πενήντα πέντε

p.24
La vie quotidienne
se réveiller
se lever
se laver

Η καθημερινή ζωή
Ξυπνάω
Σηκώνομαι
Πλένομαι

s’habiller
se coiffer
prendre son petit déjeuner
se brosser les dents

Ντύνομαι
Χτενίζομαι
Παίρνω το πρωινό μου
Βουρτσίζω τα δόντια μου

partir à l’école
rentrer de l’école
déjeuner
avoir un cours particulier
dîner
se coucher
dormir

Φεύγω για το σχολείο
Επιστρέφω από το σχολείο
Γευματίζω
Έχω ένα ιδιαίτερο μάθημα
Δειπνώ
Πέφτω για ύπνο
Κοιμάμαι

Je suis en retard # en avance

Είμαι αργοπορημένος # πριν από την
ώρα μου
Είμαι στην ώρα μου

Je suis à l’heure
p.24
A quelle heure?

Τι ώρα;

Σηκώνομαι στις 7 το πρωί
Επιστρέφω στις 4 το απόγευμα
Στις 12 το μεσημέρι τρώω στο
εστιατόριο του σχολείου
Les Suédois dînent à 6 heures du soir Οι Σουηδοί τρώνε βραδινό στις 6 το
βράδυ
Mes parents se couchent à minuit
Οι γονείς μου πέφτουν να κοιμηθούν
στις 12 το βράδυ
Je me lève à 7heures du matin
Je rentre à 4 heures de l’après-midi
A midi, je mange à la cantine

Je me lève tôt # tard
Quand?

Σηκώνομαι νωρίς # αργά
Πότε;

Le matin, je vais à l’école
L’après - midi, j’ai un cours
d’anglais
Le soir, je dîne à 10 heures
La nuit, je regarde la télé

Το πρωί, πηγαίνω στο σχολείο
Το απόγευμα, έχω ένα μάθημα αγγλικών
Το βράδυ, δειπνώ στις 10
Τη νύχτα, βλέπω τηλεόραση

p.25
Les saisons

Οι εποχές

L’hiver, le printemps, l’été,
l’automne
En quelle saison on est?
Εn automne / hiver / été

Ο χειμώνας, η άνοιξη, το καλοκαίρι, το
φθινόπωρο
Σε ποια εποχή είμαστε;
Στο φθινόπωρο / χειμώνα / καλοκαίρι

Au printemps

Στην άνοιξη

Il fait quel temps?

Τι καιρό κάνει;

Il fait (très) beau
Il y a du soleil
Il fait chaud
Il fait 40 degrés. C’est la canicule

Κάνει (πολύ) καλό καιρό
Έχει ήλιο
Κάνει ζέστη
Κάνει 40 βαθμούς. Είναι καύσωνας

Il fait mauvais
Il fait (très) froid
Il y a des nuages
Il y a du vent
Il y a du brouillard
Il pleut (la pluie)
Il neige (la neige)
Il fait moins cinq

Κάνει κακό καιρό
Κάνει (πολύ) κρύο
Υπάρχουν σύννεφα
Έχει αέρα
Έχει ομίχλη
Βρέχει (η βροχή)
Χιονίζει (το χιόνι)
Κάνει μείον πέντε

J’ai chaud! # J’ai froid!

Ζεσταίνομαι! # κρυώνω!
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5. A l’école

: στο σχολείο

p.26
Les classes

Oι τάξεις

L’école maternelle
L’école primaire
Le collège
Le lycée
En quelle classe tu es?
Je suis en sixième / en première du
collège

Το νηπιαγωγείο
Το δημοτικό
Το γυμνάσιο
Το λύκειο
Σε ποια τάξη πας;
Πάω στην έκτη / πρώτη γυμνασίου

Le collège

Το γυμνάσιο

Âge
11
12
13
14

Ηλικία
11
12
13
14

Classe
6e (sixième)
5e (cinquième)
4 e (quatrième)
3 e (troisième)

6e
5e
4e
3e

(έκτη)
(πέμπτη)
(τετάρτη)
(τρίτη)

Les périodes scolaires
La rentrée
La fin de l’année scolaire
Les vacances

Οι σχολικοί περίοδοι
Η έναρξη της σχολικής περιόδου
Το τέλος της σχολικής χρονιάς
Οι διακοπές

La salle de classe

Η αίθουσα διδασκαλίας

Qu’est-ce qu’il y a dans la classe?
Il y a un tableau et des chaises. Il
n’y a pas de plantes

Τι υπάρχει μέσα στην τάξη;
Υπάρχει ένας πίνακας και καρέκλες.
Δεν υπάρχουν φυτά.

Des affiches
Une petite bibliothèque
La carte de géographie
Les tables des élèves
Le tableau
Le bureau du professeur
Les chaises

Αφίσες
Μία μικρή βιβλιοθήκη
Ο γεωγραφικός χάρτης
Τα θρανία των μαθητών
Ο πίνακας
Το γραφείο (έδρα) του καθηγητή
Οι καρέκλες

p.27
Les lieux

Τα μέρη

Les salles de cours
Le bureau du directeur
Le secrétariat
Le CDI
La salle d’informatique
Le gymnase
La cantine
La cour de récréation / récré
Le préau
L’infirmerie
Le laboratoire / labo
La salle de permanence / (fam.)

Οι αίθουσες διδασκαλίας
Το γραφείο του διευθυντή
Η γραμματεία
Η σύγχρονη βιβλιοθήκη με
υπολογιστές.
Η αίθουσα πληροφορικής
Το γυμναστήριο
Το εστιατόριο του σχολείου
Η αυλή του διαλείμματος
Η σκεπαστή αυλή
Το νοσηλευτήριο
Το εργαστήριο
Η αίθουσα μελέτης επιτηρούμενη
από καθηγητή

p.28
Les matières

Τα μαθήματα

Les maths : les mathématiques
La physique
La chimie
Les SVT (Sciences de la Vie et de la
Terre)
L’histoire
La géo : la géographie

Τα μαθηματικά
Η φυσική
Η χημεία
Η βιολογία (Επιστήμες της ζωής και
της γης)
Η ιστορία
Η γεωγραφία

L’éducation civique
Le français
L’anglais
L’espagnol
La techno : la technologie
La musique
Les arts plastiques
L’EPS ( Éducation Physique et
Sportive), la gym : la gymnastique

Η αγωγή του πολίτη
Τα γαλλικά
Τα αγγλικά
Τα ισπανικά
Η τεχνολογία
Η μουσική
Οι πλαστικές τέχνες
Η φυσική αγωγή,
η γυμναστική

En Grèce on a :
Les religions
L’économie domestique
La biologie
Le grec ancien
L’informatique
Le dessin

Στην Ελλάδα έχουμε:
Τα θρησκευτικά
Την οικιακή οικονομία
Τη βιολογία
Τα αρχαία ελληνικά
Την πληροφορική
Το σχέδιο

Quel cours tu as à 9h.30?
J’ai techno.

Ποιο μάθημα έχεις στις 9.30;
Έχω τεχνολογία

A quelle heure tu as maths?
De 10 heures à 11 heures.

Τι ώρα έχεις μαθηματικά;
Από τις 10 ως τις 11.

C’est facile # difficile

Είναι εύκολο # δύσκολο

p.29
Les personnes

Τα άτομα

Le maître / la maîtresse
Le / la professeur (prof)
+
Gentil (-le)
Cool
Intéressant(-e)
Il explique bien le cours
Il met des bonnes notes
Sévère

Ο δάσκαλος / η δασκάλα
Ο καθηγητής / η καθηγήτρια
+
Καλός (-) (ευγενικός-η)
Cool
Ενδιαφέρων (-ουσα)
Εξηγεί καλά το μάθημα
Βάζει καλούς βαθμούς
Αυστηρός(-η)

Ιl crie tout le temps

Δεν εξηγεί καλά το μάθημα
Βάζει κακούς βαθμούς
Βάζει πάρα πολλά διαγωνίσματα /
τιμωρίες
Φωνάζει συνεχώς

L’élève

Ο μαθητής

+

+

Il explique mal le cours
Il met des mauvaises notes
Il donne trop de contrôles / punitions

Calme
Sérieux
Bon / fort en maths

Ησυχος
Σοβαρός
Καλός / δυνατός στα μαθηματικά

-

-

Bavard
Paresseux
Mauvais / faible / nul en allemand

Φλύαρος
Τεμπέλης
Κακός / αδύναμος / άσχετος στα
γερμανικά

Je dois faire mes devoirs, apprendre
ma leçon de géo, réviser mon
contrôle de maths.
J’ai des bonnes notes.
J’ai eu une bonne # mauvaise note
J’ai eu 14 sur 20

Οφείλω να κάνω τα μαθήματά μου,
να μαθαίνω το μάθημα της
γεωγραφίας, να κάνω επανάληψη το
διαγώνισμα μαθηματικών
Έχω καλούς βαθμούς
Πήρα ένα καλό # κακό βαθμό
Πήρα 14 στα 20

Le directeur (à l’école primaire)
Le principal (au collège)

Ο διευθυντής (στο δημοτικό)
Ο γυμνασιάρχης (στο γυμνάσιο)
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6. A la maison

: στο σπίτι

p.30
Les pièces de la maison / de
l’appartement
1) La chambre à coucher
2) La salle à manger
3) Le salon
4) Le bureau
5) La cuisine
6) La salle de bains
7) Les WC / toilettes

Tα δωμάτια του σπιτιού / του
διαμερίσματος
Το υπνοδωμάτιο
Η τραπεζαρία
Το σαλόνι
Το γραφείο
Η κουζίνα
Το μπάνιο
Το WC / η τουαλέτα

p.31
Les travaux ménagers

Οι δουλειές του σπιτιού

Je fais mon lit
Je range mes tiroirs
Je nettoie ma chambre
J’accroche mes vêtements dans le
placard

Στρώνω το κρεβάτι μου
Τακτοποιώ τα συρτάρια μου
Καθαρίζω το δωμάτιό μου
Κρεμάω τα ρούχα μου μέσα στη
ντουλάπα

p.32
La chambre

Το δωμάτιο

1) le mur
2) la fenêtre
3) le placard
4) l’étagère
5) le lit
6) la couette

Ο τοίχος
Το παράθυρο
Η ντουλάπα
Το ράφι
Το κρεβάτι
Το πάπλωμα

7) l’oreiller
8) la table de nuit
9) le fauteuil
10) le rideau
11) le pouf

Το μαξιλάρι (του ύπνου)
Το κομοδίνο
Η πολυθρόνα
Η κουρτίνα
Το πουφ

p.33

Il y a un pouf au milieu de la
chambre

Έπιπλα και προθέσεις του τόπου
Τα μαξιλάρια είναι πάνω στο κρεβάτι
Το ράφι είναι κάτω από το παράθυρο
Ο σκύλος είναι πίσω από το πουφ
Η πολυθρόνα είναι μπροστά από το
παράθυρο
Το κομοδίνο είναι αριστερά από το
κρεβάτι
Το παράθυρο είναι δεξιά από τη
βιβλιοθήκη
Το κρεβάτι είναι απέναντι από το
παράθυρο
Η αφίσα είναι ανάμεσα στο ράφι και
τη ντουλάπα
Δίπλα από την πολυθρόνα, υπάρχει
ένα τραπέζι
Υπάρχει ένα πουφ στη μέση του
δωματίου

Les adverbes de lieu

Τα τοπικά επιρρήματα

Devant # derrière
A gauche # à droite
En face
A côté
Au milieu

Μπροστά # πίσω
Αριστερά # δεξιά
Απέναντι
Δίπλα
Στη μέση

A gauche, il y a une table de nuit
A droite, il y a un mur

Αριστερά, υπάρχει ένα κομοδίνο
Δεξιά, υπάρχει ένας τοίχος

Meubles et prépositions de lieu
Les coussins sont sur le lit
L’étagère est sous la fenêtre
Le chien est derrière le pouf
Le fauteuil est devant la fenêtre
La table de nuit est à gauche du lit
La fenêtre est à droite de la
bibliothèque
Le lit est en face de la fenêtre
L’affiche est entre l’étagère et le
placard
A côté du fauteuil, il y a une table
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7. En ville

: στην πόλη

p.34
Les bâtiments

Τα κτίρια

1) La mairie / l’hôtel de ville
2) Le commissariat de police
3) L’office du tourisme
4) L’église
5) L’école
6) La poste
7) La banque
8) Le musée
9) L’hôpital
10) Le parking

Το δημαρχείο
Το αστυνομικό τμήμα
Το γραφείο τουρισμού
Η εκκλησία
Το σχολείο
Το ταχυδρομείο
Η τράπεζα
Το μουσείο
Το νοσοκομείο
Το πάρκιγκ

Les personnes

Τα άτομα

Le facteur
L’agent de police
Le maire
L’employé

Ο ταχυδρόμος
Ο αστυφύλακας
Ο δήμαρχος
Ο υπάλληλος

p.35
Les commerces

Τα μαγαζιά

La librairie (le libraire)
La bijouterie (le bijoutier)

Το βιβλιοπωλείο (ο βιβλιοπώλης)
Το κοσμηματοπωλείο (ο
κοσμηματοπώλης)
Το περίπτερο
Το χαρτοπωλείο
Το κομμωτήριο (ο κομμωτής)
Το αρωματοπωλείο
Πάω στο κοσμηματοπωλείο

Le kiosque
La papeterie
Le salon de coiffure (le coiffeur)
La parfumerie
Je vais à la bijouterie / chez le
bijoutier

p.36
Dans la rue

Στο δρόμο

Clément est…
dans la rue
sur le trottoir
sur l’avenue
sur le boulevard
sur la place
dans le parc
au carrefour
à l’arrêt de bus
à la station de métro
au feu rouge

Ο Clément είναι…
στο δρόμο
στο πεζοδρόμιο
στη λεωφόρο
στη λεωφόρο
στην πλατεία
στο πάρκο
στη διασταύρωση
στη στάση του λεωφορείου
στη σταθμό του μετρό
στο φανάρι

Je suis rue Victor Hugo / place
Kolonaki

Είμαι στο δρόμο Victor Hugo / στην
πλατεία Κολωνακίου

p.37
Les moyens de transport

Τα μέσα μεταφοράς

- Comment tu vas à l’école?
- Je vais….
à pied
à / en vélo
à / en scooter

Πώς πας στο σχολείο;
Πάω….
με τα πόδια
με το ποδήλατο
με το μηχανάκι

en métro
en bus
en tram
en voiture

με το μετρό
με το λεωφορείο
με το τραμ
με το αυτοκίνητο

- Comment tu pars en vacances?
- Je pars….
en avion
en bateau
en train

Πώς φεύγεις για διακοπές;
Φεύγω…
με το αεροπλάνο
με το πλοίο
με το τρένο
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8. Je fais les courses

: ψωνίζω

p.38
Les magasins

Τα μαγαζιά

Le centre commercial
Le grand magasin
Le supermarché
La boutique
Le magasin de vêtements, de
chaussures, de sport)
Le magasin en ligne
Je vais à la Fnac / chez Virgin
La vendeuse…
propose un pull à un client,
montre un sac à une cliente.
La caissière fait un paquet cadeau
Le client….
fait de lèche-vitrine, fait les courses,
essaie / achète un vêtement,
paie à la caisse, fait des achats en
ligne, commande sur un site

Το εμπορικό κέντρο
Το πολυκατάστημα
Το σουπερμάρκετ
To κατάστημα
Το κατάστημα ρούχων, παπουτσιών,
αθλητικών ειδών
Εμπορικός διαδικτυακός τόπος
Πηγαίνω στη Fnac / στο Virgin
H πωλήτρια…
προτείνει ένα πουλόβερ σε ένα πελάτη,
δείχνει μία τσάντα σε μία πελάτισσα
Η ταμίας κάνει ένα πακέτο δώρο
Ο πελάτης…
κοιτάζει βιτρίνες, κάνει ψώνια,
δοκιμάζει / αγοράζει ένα ρούχο,
πληρώνει στο ταμείο, κάνει αγορές στο
διαδίκτυο, παραγγέλνει σε μία
ηλεκτρονική διεύθυνση

p.39
Les vêtements
Un bermuda
Une robe
Un T-shirt
Un sweat-shirt
Un jean
Un pantalon
Un blouson
Un maillot de bain
Une mini-jupe

Τα ρούχα
Μία βερμούδα
Ένα φόρεμα
Ένα μπλουζάκι
Ένα φούτερ
Ένα τζιν
Ένα παντελόνι
Ένα μπουφάν
Ένα μαγιό
Μία φούστα μίνι

Des chaussures
Des chaussettes
Une paire de baskets
La taille
Du combien vous faites?
Je fais du 38
Un pantalon du 38

Παπούτσια
Κάλτσες
Ένα ζευγάρι παπούτσια του μπάσκετ
Το μέγεθος
Τι νούμερο φοράτε;
Φοράω 38
Ένα παντελόνι μέγεθος 38

p.39
Les couleurs

Τα χρώματα

De quelle couleur il est?
Rouge
Rose
Bleu
Jaune
Blanc (blanche)
Orange
Gris (e)
Violet (violette)
Noir(e)
Mauve
Vert(e)
Marron

Τι χρώμα είναι;
Kόκκινο
Ροζ
Μπλε
Κίτρινο
Άσπρο
Πορτοκαλί
Γκρι
Βιολετί
Μαύρο
Μοβ
Πράσινο
Καφέ

Des accessoires

Συμπληρώματα ένδυσης

Une casquette
Un sac
Un collier
Des lunettes de soleil

Ένα κασκέτο
Μία τσάντα
Ένα κολιέ
Γυαλιά ηλίου

p.40
L’argent

Τα χρήματα

Un billet de 20 (vingt euros)
Une pièce de 50 centimes d’euros

Ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ
Ένα νόμισμα των 50 λεπτών

p.41
L’argent de poche
Avec mon argent de poche, je
m’achète des friandises : des
bonbons, des glaces, des chewinggums
Je me fais des petits plaisirs,
je m’achète des carnets rigolos,
des feutres fluo
Je me fais des cadeaux.
J’achète des unités pour mon
portable
Je paie mes sorties
Je reçois10 euros
Par jour / semaine / mois
Tous les deux jours
Toutes les deux semaines
J’ai dépensé tout mon argent de
poche!

Το χαρτζιλίκι
Με το χαρτζιλίκι μου, αγοράζω
λιχουδιές: καραμέλες, παγωτά,
τσίχλες
Προσφέρω στον εαυτό μου μικρές
χαρές, αγοράζω αστεία
σημειωματάρια,
μαρκαδόρους φοσφοριζέ
Αγοράζω δώρα στον εαυτό μου
Αγοράζω μονάδες για το κινητό μου.
Πληρώνω τις εξόδους μου
Παίρνω 10 ευρώ
Την ημέρα / την εβδομάδα / το μήνα
Κάθε δύο μέρες
Κάθε δύο εβδομάδες
Ξόδεψα όλο το χαρτζιλίκι μου!
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9. A table!

: περάστε στο τραπέζι!

p.42
La viande
Le bœuf
Le veau
L’agneau
Le porc
Un steak
La viande hachée
Un rôti
Une côtelette

To κρέας
Το βοδινό
Το μοσχάρι
Το αρνί
Το χοιρινό
Μία μπριζόλα
Ο κιμάς
Ένα ψητό
Ένα παïδάκι

La charcuterie
Le jambon
Le pâté
Le saucisson

Τα αλλαντικά
Το ζαμπόν
Το πατέ
Το σαλάμι

Une tranche

Μία φέτα

La volaille
Le poulet
Une cuisse
Un blanc

Τα πουλερικά
Το κοτόπουλο
Ένα μπούτι
Ένα στήθος

Le poisson
Le thon
La sardine
Le saumon

Το ψάρι
Ο τόνος
Η σαρδέλα
Ο σολομός

Une boîte

Ένα κουτί

Les céréales
Le riz
Les pâtes - un paquet
Le pain - un morceau, une baguette,
une tartine
La biscotte - un paquet

Τα σιτηρά (τα δημητριακά)
Το ρύζι
Τα ζυμαρικά – ένα πακέτο
Το ψωμί – ένα κομμάτι, μία
μπαγκέτα, μία φέτα
Η φρυγανιά – ένα πακέτο

p.42
Les oeufs
Un œuf dur
Un œuf à la coque
Une omelette
Une douzaine d’oeufs

Τα αυγά
Ένα αυγό σφιχτό
Ένα αυγό μελάτο
Μία ομελέτα
Μία δωδεκάδα αυγά

Le fromage – un morceau

Τα γαλακτοκομικά
Το γάλα – ένα λίτρο
Το βούτυρο – ένα πακέτο
Η κρέμα γάλακτος, το γιαούρτι- ένα
κεσεδάκι
Το τυρί – ένα κομμάτι

p.43
Les légumes
L’aubergine
Le champignon
Le chou
La carotte
La courgette
Le poivron
Le concombre
La salade
La tomate
La pomme de terre

Τα λαχανικά
Η μελιτζάνα
Το μανιτάρι
Το λάχανο
Το καρότο
Το κολοκύθι
Η πιπεριά
Το αγγούρι
To μαρούλι σαλάτα
Η ντομάτα
Η πατάτα

Les fruits
L’abricot
La fraise
Le melon
La cerise
La pêche

Τα φρούτα
Το βερίκοκο
Η φράουλα
Το πεπόνι
Το κεράσι
Το ροδάκινο

Les laitages
Le lait - un litre
Le beurre -un paquet
La crème fraîche, le yaourt – un pot

L’orange
La pastèque
Le raisin
La poire

Το πορτοκάλι
Το καρπούζι
Το σταφύλι
Το αχλάδι

L’assaisonnement
Le sel – une pincée
Le poivre
L’ail, l’oignon
L’huile, le vinaigre
Le citron

Η καρύκευση
Το αλάτι – μία πρέζα
Το πιπέρι
Το σκόρδο, το κρεμμύδι
Το λάδι, το ξύδι
Το λεμόνι

p.43
Les boissons
L’eau, le jus de fruits - une bouteille
/ un verre
Le thé, le café - une tasse
Le chocolat chaud # froid - un bol

Τα ποτά
Το νερό, ο χυμός φρούτων – ένα
μπουκάλι / ένα ποτήρι
Το τσάι, ο καφές- ένα φλιτζάνι
Η ζεστή # κρύα σοκολάτα - ένα μπολ

Les sucreries
La confiture, le miel -un pot
Le chocolat - une tablette
La glace - une boule
Le gâteau - un morceau
La tarte aux fruits - une part

Τα ζαχαρωτά
Η μαρμελάδα, το μέλι, το βάζο
Η σοκολάτα – μία ταμπλέτα
Το παγωτό – μία μπάλα
Το γλυκό – ένα κομμάτι
Η τάρτα με φρούτα – μία μερίδα

Les repas
Le matin - Le petit déjeuner
A midi - Le déjeuner
L’après - midi – le goûter
Le soir - le dîner

Τα γεύματα
Το πρωί – το πρωινό
Το μεσημέρι – το γεύμα
Το απόγευμα – το κολατσιό
Το βράδυ – το δείπνο

p.44
Les commerces
La boulangerie (le boulanger)
L’épicerie (l’épicier)
La poissonnerie (le poissonnier)
La boucherie (le boucher)
La pâtisserie (le pâtissier)
Le marchand de légumes

Τα μαγαζιά
Ο φούρνος (ο αρτοποιός)
Το μπακάλικο (ο μπακάλης)
Το ιχθυοπωλείο (ο ιχθυοπώλης)
Το κρεοπωλείο (ο κρεοπώλης)
Το ζαχαροπλαστείο (ο
ζαχαροπλάστης)
Ο μανάβης

Les spécialités françaises
Οι γαλλικές σπεσιαλιτέ
La bouillabaisse (poisson, pomme de Η μπουγιαμπέσα (ψάρι, πατάτα)
terre)
La choucroute (chou et saucisses)
Η choucroute (λάχανο και
λουκάνικα)
Le bœuf bourguignon (bœuf au vin
Το bœuf bourguignon (βοδινό με
rouge)
κόκκινο κρασί)
La quiche lorraine (tarte salée)
Η quiche lorraine (τάρτα αλμυρή)
La soupe à l’oignon
Η σούπα με κρεμμύδι
La mousse au chocolat
Η μους σοκολάτα
Le Paris –Brest
Το Paris-Brest
Le millefeuille
Το μιλφέιγ

Apprécier la nourriture
C’est délicieux!
C’est dégueulasse!
C’est pas bon!
C’est très salé.
C’est trop sucré.
C’est amer.

Σχολιάζω το φαγητό
Είναι απολαυστικό!
Είναι αηδία!
Δεν είναι καλό!
Είναι πολύ αλμυρό.
Είναι πάρα πολύ γλυκό.
Είναι πικρό.

p.44
Exprimer des sensations
J’ai faim!
J’ai soif!
J’ai trop mangé!
J’ai envie d’un bon sandwich!

Préparer un plat
Éplucher
Couper
Casser les œufs dans un bol
Ajouter
Battre avec un fouet
Faire fondre du beurre dans une
poêle
Beurrer un moule
Verser dans un moule
Mettre au four

Εκφράζω αισθήσεις
Πεινώ!
Διψώ!
Έφαγα πάρα πολύ!
Επιθυμώ ένα καλό σάντουιτς!
Ετοιμάζω ένα φαγητό
Καθαρίζω (ξεφλουδίζω)
Κόβω
Σπάω τα αυγά σε ένα μπολ
Προσθέτω
Χτυπάω με ένα χτυπητήρι
Λιώνω βούτυρο σε ένα τηγάνι
Βουτυρώνω μία φόρμα
Αδειάζω σε μία φόρμα
Βάζω στο φούρνο
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10. En vacances

: σε διακοπές

p.46
Les lieux

Τα μέρη

Je passe mes vacances…
À la / en montagne
Au bord de la mer
Sur une île
À la campagne
Dans un village
À l’étranger
Dans un hôtel
Dans un camping
Dans une colonie de vacances
Dans un chalet
Dans un club de vacances
Dans une maison de campagne

Περνώ τις διακοπές μου…
Στο βουνό
Στην ακροθαλασσιά
Σε ένα νησί
Στην εξοχή
Σε ένα χωριό
Στο εξωτερικό
Σε ένα ξενοδοχείο
Σε ένα κάμπινγκ
Σε μία κατασκήνωση
Σε ένα σαλέ (ξύλινο σπίτι στο βουνό)
Σε ένα club διακοπών
Σε ένα εξοχικό σπίτι

p.47
En vacances

Στις διακοπές

J’écris des cartes postales
Je prends des photos
Je me repose
Je me balade
Je visite un musée
Je mange des plats nouveaux
J’achète des souvenirs
Un parc de loisirs

Γράφω καρτ-ποστάλ
Παίρνω φωτογραφίες
Ξεκουράζομαι
Κάνω βόλτες
Επισκέπτομαι ένα μουσείο
Τρώω καινούργια φαγητά
Αγοράζω αναμνηστικά
Ένα πάρκο αναψυχής

A la mer

Στη θάλασσα

Je bronze sur la plage
Je ramasse des coquillages
Je fais des châteaux de sable
Je joue aux raquettes
Je pêche
Je fais du surf / de la planche à voile

Κάνω ηλιοθεραπεία στην παραλία
Μαζεύω κοχύλια
Κάνω πύργους από άμμο
Παίζω ρακέτες
Ψαρεύω
Κάνω σερφ

p.48
A la montagne

Στο βουνό

Je fais des batailles de boules de
neige
Je fais des randonnées à VTT

Κάνω μάχες με χιονόμπαλες

Je me baigne dans un lac
Je fais de l’escalade
Je fais un bonhomme de neige

Κάνω πορείες με VTT (ποδήλατο
ανώμαλου δρόμου)
Κάνω μπάνιο σε μία λίμνη
Κάνω αναρρίχηση
Κάνω ένα χιονάνθρωπο

Donner ses impressions

Δίνω τις εντυπώσεις μου

+
La région est magnifique
La mer est très propre
L’hôtel est confortable
Les gens sont sympas
Le moniteur / mono(fam.) est génial!
C’est super / cool! (fam.)
C’est trop top! (fam.)

+
Η περιοχή είναι θαυμάσια
Η θάλασσα είναι πολύ καθαρή
Το ξενοδοχείο είναι άνετο
Οι άνθρωποι είναι συμπαθητικοί
Ο ομαδάρχης είναι τέλειος!
Είναι σούπερ / cool!
Είναι πάρα πολύ καλά!

C’est moche
Il y a trop de monde, trop de bruit

Είναι άσχημα
Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος, πάρα
πολύς θόρυβος
Η παραλία είναι βρώμικη
Οι άνθρωποι είναι δυσάρεστοι
Ο υπεύθυνος ψυχαγωγίας είναι

La plage est sale
Les gens sont désagréables.
L’animateur est nul!

C’est pas terrible!

άσχετος!
Δεν είναι τρομερά!

p.49
Les moyens de transport

Τα μέσα μεταφοράς

En train
Je prends le train
Je voyage en train
Le tableau des départs et des arrivées
Le wagon
Le TGV (Train à Grande Vitesse)
La gare
Le guichet
Le contrôleur
Le billet
Le quai
En avion
Le vol
La salle d’embarquement
L’aéroport
En bateau
Le port
Le pont
Le capitaine
La cabine

Με τρένο
Παίρνω το τρένο
Ταξιδεύω με τρένο
Ο πίνακας των αναχωρήσεων και των
αφίξεων
Το βαγόνι
Τραίνο υψηλής ταχύτητας
O σταθμός
Το γκισέ
Ο ελεγκτής
Το εισιτήριο
Η αποβάθρα
Με αεροπλάνο
Η πτήση
Η αίθουσα επιβίβασης
Το αεροδρόμιο
Με πλοίο
Το λιμάνι
Η γέφυρα
Ο καπετάνιος
Η καμπίνα
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11. Mes grands moments

: οι μεγάλες μου στιγμές

p.50
L’anniversaire
Joyeux anniversaire!

Τα γενέθλια
Χρόνια πολλά!

Faire une boum
Faire la liste des invités
Inviter tous ses copains
On s’amuse bien!
Décorer la maison avec des ballons
et des guirlandes
Préparer le buffet
Faire un gâteau d’anniversaire
Souffler les bougies
Apporter un cadeau
Souhaiter un joyeux anniversaire à
son copain
Ouvrir les cadeaux
Jouer au karaoké
Rigoler comme des fous

Κάνω ένα πάρτυ
Κάνω τη λίστα των καλεσμένων
Προσκαλώ όλους τους φίλους μου
Διασκεδάζουμε πολύ!
Διακοσμώ το σπίτι με μπαλόνια και
γιρλάντες
Ετοιμάζω το μπουφέ
Κάνω την τούρτα γενεθλίων
Φυσάω τα κεριά
Φέρνω ένα δώρο
Εύχομαι χρόνια πολλά στο φίλο μου

p.50
A Noël
Joyeux Noël!
La veille de Noël
Décorer le sapin
Mettre des boules et des guirlandes
Faire la crèche
Aller à la messe de minuit

Ανοίγω τα δώρα
Παίζω καραόκε
Αστειευόμαστε σα τρελοί!

Τα Χριστούγεννα
Χαρούμενα Χριστούγεννα!
Η παραμονή των Χριστουγέννων
Διακοσμώ το έλατο
Βάζω μπάλες και γιρλάντες
Κάνω τη φάτνη
Πηγαίνω στη λειτουργία τα
μεσάνυχτα

Le repas de Noël : la dinde, la bûche
de Noël
Le père Noël

Το γεύμα των Χριστουγέννων: o
χριστουγεννιάτικος κορμός
Ο Άγιος Βασίλης

p.51
Le jour de l’An

Την Πρωτοχρονιά

Bonne année! / Bonne santé!
Le réveillon
Attendre la nouvelle année
S’embrasser sous le gui
Jouer aux cartes
Envoyer des cartes de vœux
L’Épiphanie

Καλή χρονιά! / εις υγείαν!
Η παραμονή
Περιμένω την καινούργια χρονιά
Φιλιόμαστε κάτω από το γκι
Παίζω χαρτιά
Στέλνω ευχητήριες κάρτες
Τα Θεοφάνια

La fève
La couronne
La galette des rois

Το φλουρί
Η κορώνα
Η βασιλόπιτα

p.52
A Pâques

Το Πάσχα

Aller à l’église
Allumer un cierge
Lancer des pétards
Manger la soupe pascale
Casser des œufs rouges
Tourner l’agneau à la broche
Offrir des œufs en chocolat

Πηγαίνω στην εκκλησία
Ανάβω ένα κερί
Πετάω βεγγαλικά
Τρώω τη μαγειρίτσα
Σπάω κόκκινα αυγά
Γυρίζω το αρνί στη σούβλα
Προσφέρω σοκολατένια αυγά

Le lundi pur

Την καθαρά Δευτέρα

On ne mange pas de viande
On lance un cerf - volant

Δεν τρώμε κρέας
Πετάμε ένα χαρταετό

Le carnaval

Οι απόκριες

Se déguiser en clown (le
déguisement)
Aller à un bal masqué

Μεταμφιέζομαι σε κλόουν (η
μεταμφίεση)
Πηγαίνω σε ένα χορό

Le masque, les confettis, les
serpentins
Assister au défilé
Regarder passer les chars

μεταμφιεσμένων
Η μάσκα, τα κομφετί, οι σερπαντίνες
Παρευρίσκομαι στην παρέλαση
Βλέπω να περνούν τα άρματα

p.53
Le mariage

Ο γάμος

Tous mes vœux de bonheur!
Se marier avec quelqu’un
Se marier à l’église
Le témoin
La demoiselle d’honneur
Le marié, la mariée
Une alliance en or
La réception
Un faire-part de mariage

Όλες μου τις ευχές για ευτυχία!
Παντρεύομαι κάποιον
Παντρεύομαι στην εκκλησία
Ο κουμπάρος
Το παρανυφάκι
Ο γαμπρός, η νύφη
Μία χρυσή βέρα
Η δεξίωση
Ένα προσκλητήριο γάμου
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12. Chez le médecin

: στο γιατρό

p.54
Le corps

Το σώμα

Le corps
La gorge
Le cou
La main
Le doigt
Le bras
La jambe
Le genou
Le pied
Le dos
Le ventre
La tête / le visage
Les cheveux
L’œil / les yeux
L’oreille
Le nez
La dent
La bouche
La langue

Ο λάρυγγας
Ο λαιμός
Το χέρι
Το δάχτυλο
Το μπράτσο
Το πόδι
Το γόνατο
Η πατούσα
Η πλάτη
Η κοιλιά
Το κεφάλι / το πρόσωπο
Τα μαλλιά
Το μάτι / τα μάτια
Το αυτί
Η μύτη
Το δόντι
Το στόμα
Η γλώσσα

p.55
Être malade

Είμαι άρρωστος

J’ai la grippe
J’ai mal à la gorge
J’ai un rhume
J’ai mal à la tête
J’ai mal au cœur. J’ai envie de vomir
J’ai de la fièvre. Je me sens très mal
Je tousse
J’ai des boutons. Ça me gratte(fam.)

Έχω γρίπη
Πονάει ο λαιμός μου
Έχω συνάχι
Πονάει το κεφάλι μου
Ανακατεύομαι. Θέλω να κάνω εμετό
Έχω πυρετό. Αισθάνομαι πολύ άσχημα
Βήχω
Έχω σπυράκια. Με τρώνε

p.56
Les gens, les lieux

Οι άνθρωποι, τα μέρη

Le médecin
Le dentiste
L’ophtalmo(fam.)
L’opticien
L’infirmière
Le pharmacien
Le chirurgien

Ο γιατρός
Ο οδοντίατρος
Ο οφθαλμίατρος
Ο οπτικός
Η νοσοκόμα
Ο φαρμακοποιός
Ο χειρουργός

Je vais chez le pharmacien
Je vais à la pharmacie

Πάω στο φαρμακείο

Pour les animaux

Για τα ζώα

Le vétérinaire
La clinique vétérinaire

Ο κτηνίατρος
Η κλινική ζώων

Les règles d’hygiène à l’école

Οι κανόνες υγιεινής στο σχολείο

Ouvrir les fenêtres pendant la pause

Ανοίγω τα παράθυρα κατά τη διάρκεια
του διαλείμματος
Πλένω τα χέρια μου πριν φάω
Βήχω μέσα σε ένα μαντήλι
Κρατώ καθαρές τις τουαλέτες

Se laver les mains avant de manger
Tousser dans un mouchoir
Garder les toilettes propres

