À

ton
tour !
( 2)

Vocabulaire

Réalisation : Marilena Parissis

c.c. = conjuguer comme
expr. = expression
fam. = langage familier
m. = masculin
f. = féminin
qqch. = quelque chose
qqn = quelqu’un
p.p. = participe passé
v. = verbe

Unité 1 – Aïe! J’ai mal!

Dialogues: p.12-13
Nager (c.c. manger) = κολυμπώ
Entraînement (n.m.) = προπόνηση
Athlétisme (n.m.) = στίβος
Courir = τρέχω
Dangereux (dangereuse) = επικίνδυνος
Casque (n.m.) = κράνος
Protections pour les genoux (n.f.)= επιγονατίδες
Mettre = βάζω
Genou (n.m.)(!!! des genoux) = γόνατο
D’habitude = συνήθως
Sauter (c.c. parler) = πηδώ
Lever = σηκώνω
Vite = γρήγορα
Plus vite = πιο γρήγορα
Effort (n.m.) = προσπάθεια
Vouloir = θέλω
Marquer des buts = βάζω γκολ
Ça suffit = αρκετά (αρκεί)
Fatigué (fatiguée) = κουρασμένος
Maintenant = τώρα
Après = μετά
Force (n.f.)= δύναμη
Avoir mal = πονάω
Je crois = νομίζω
Casser (c.c. parler) = σπάω
Montrer (c.c. parler) = δείχνω
Bras (n.m.) = μπράτσο
J’ai peur = φοβάμαι
Main (n.f.) = χέρι
Ce n’est pas grave = δεν είναι σοβαρό

p.14-15
Lexique:
Le corps humain = Το ανθρώπινο σώμα
La tête = το κεφάλι
Le dos = η πλάτη
Le nez = η μύτη
Le bras =το μπράτσο
La bouche = το στόμα
Le ventre = η κοιλιά
La dent = το δόντι
La main = το χέρι
L’œil (m.) (les yeux) = το μάτι
La jambe = το πόδι /η γάμπα
L’ oreille (m.) = το αυτί
Le pied = το πόδι (το κάτω μέρος)
La langue = η γλώσσα
Le genou (!!! les genoux) = το γόνατο
Les mouvements = Οι κινήσεις
Marcher = περπατώ
Entrer = μπαίνω
Courir = τρέχω
Sortir = βγαίνω
Sauter = πηδώ
Monter = ανεβαίνω
Tomber = πέφτω
Descendre = κατεβαίνω

Les sports = Τα αθλήματα
Pratiquer un sport = εξασκώ ένα άθλημα
S’entraîner = προπονούμαι
Entraînement (n.m.)= προπόνηση
Entraîneur (n.m.) = προπονητής
Un sport individuel=ατομικό άθλημα Un sport d’équipe = ομαδικό άθλημα
Vélo (n.m.) = ποδήλατο
Equipe (n.f.) = ομάδα
Natation (n.f.) = κολύμβηση
Arbitre (n.m.) = διαιτητής
Bonnet (n.m.) = σκουφάκι
Joueur (n.m.) = παίχτης
Maillot de bain (n.m.) = μαγιό
Marquer un but = βάζω ένα γκολ
Un sport de glisse
L’athlétisme = στίβος
Glisser = γλιστρώ
Stade (n.m.) = στάδιο
Neige (n.f.) = χιόνι
Course à pied (n.f.) = αγώνας δρόμου
Planche à voile (n.f.) = ιστιοσανίδα (wind-surfing) Saut (n.m.) = άλμα
Les sensations = Οι αισθήσεις
Avoir mal = πονώ
Avoir froid = κρυώνω
Avoir chaud = ζεσταίνομαι
Avoir faim = πεινώ
Avoir soif = διψώ
Avoir sommeil = νυστάζω

Grammaire : p.14-15
Vouloir = θέλω Pouvoir = μπορώ
Mettre = βάζω

Lever = Σηκώνω
p.p.levé

Courir = τρέχω
p.p. couru

pourquoi ? = Γιατί;
parce que… = Επειδή…
ordre (n.m.)= διαταγή, εντολή
possesseur (n.m.)= κάτοχος
Documents:
Le sport en France
Inscrit (inscrite) = εγγεγραμμένος
Club (n.m.) = σύλλογος
Position (n.f.) = θέση
Chaque = κάθε
Au moins = τουλάχιστον
Licencié (licenciée) = inscrit
Loin = μακριά
Activité (n.f.) = δραστηριότητα
Les loisirs = δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
En dehors de = εκτός
Population (n.f.) = πληθυσμός
Observer = παρατηρώ
p.19
Allou ! Fun Park
Se détendre = χαλαρώνω
détente (n.f.)
S’éclater (fam.) = s’amuser =διασκεδάζω, ξεδίνω
Offrir = προσφέρω
Citer = αναφέρω
Représentation (n.f.)= παράσταση
Animation (n.f.)= ψυχαγωγία Ex. L’animation dans un club de vacances.
Attraction ( n.f.) = ατραξιόν Ex. Le zoo est une attraction pour les
touristes.

Fort (forte) = δυνατός
La tour infernale = ο πύργος της φρίκης-του τρόμου

Portfolio
Ξέρω να....
1)
2)
3)
4)
5)

μιλάω για τα σπορ που κάνω.
λέω πώς αισθάνομαι.
δίνω μια εντολή.
ρωτώ γιατί.
παραπονιέμαι, να ενθαρρύνω.

Άριστα

Πολύ καλά

Μέτρια

Unité 2 – Menu du jour
Dialogues :
Déjeuner = τρώω μεσημεριανό
Se préparer = ετοιμάζομαι
Matin (n.m.) = πρωί
S’il te plaît = σε παρακαλώ
S’il vous plaît = σας παρακαλώ
Peut-être = ίσως
Arrêter = σταματώ
Se réveiller = ξυπνώ
Aujourd ‘hui = σήμερα
Vraiment = πραγματικά
Assez = αρκετά
Complètement = εντελώς
Prendre = παίρνω
Choisir (c.c. finir) = επιλέγω
Excusez-nous ! = Μας συγχωρείτε!
p.22

choix (n.m.)

Les aliments et les boissons = τα τρόφιμα και τα ποτά
Les aliments:
Les boissons:
Le pain = το ψωμί
Le thé = το τσάι
Le beurre = το βούτυρο
Le café = ο καφές
La confiture = η μαρμελάδα
Le jus de fruits = ο χυμός φρούτων
Le miel = το μέλι
Le lait = το γάλα
Les céréales = τα δημητριακά
L’eau (f.) = το νερό
Les biscuits = τα μπισκότα
Le chocolat = η (ζεστή) σοκολάτα
Le sel = το αλάτι
La viande = το κρέας
Les légumes (m.) = τα λαχανικά
La salade = η σαλάτα
La tomate = η ντομάτα
La sauce = η σάλτσα
Le fromage = το τυρί
La crème fraîche = η κρέμα γάλακτος
L’ oignon (m)= το κρεμμύδι
Le champignon = το μανιτάρι
Le poisson = το ψάρι
Le poulet = το κοτόπουλο

La glace = το παγωτό
L’ œuf (m) = το αυγό
(!!! Au pluriel on n’entend pas le –f-)
Le fruit = το φρούτο
Lexique: p.22
Les activités de la journée = οι δραστηριότητες τηs ημέρας
Se réveiller = ξυπνώ
Se lever = σηκώνομαι
Prendre son petit déjeuner = παίρνω πρωινό
S’habiller = ντύνομαι
Se préparer = ετοιμάζομαι
Aller à l’école = πηγαίνω στο σχολείο
Déjeuner = τρώω μεσημεριανό
Rentrer à la maison = επιστρέφω στο σπίτι
Goûter = τρώω απογευματινό
Faire ses devoirs = κάνω τα μαθήματά μου
Dîner = δειπνώ
Lire = διαβάζω
Regarder la télé = βλέπω τηλεόραση
Se laver les dents = πλένω τα δόντια μου
Se coucher = ξαπλώνω
p.23
Apprécier la nourriture = Εκτιμώ το φαγητό
C’est sucré = είναι γλυκό
C’est salé = είναι αλμυρό
C’est très bon ! = είναι πολύ νόστιμο
C’est froid = είναι κρύο
C’est chaud = είναι ζεστό
C’est délicieux != είναι νοστιμότατο
C’est mauvais != είναι άσχημο
C’est pas bon ! (fam.) = δεν είναι καλό (νόστιμο)
C’est dégueulasse ! (fam.) = είναι αηδιαστικό

Les repas = τα γεύματα
Le petit déjeuner = το πρωινό
v. prendre un petit déjeuner
Le déjeuner = το μεσημεριανό
v. déjeuner
Le goûter = το απογευματινό/κολατσιό v. goûter
Le dîner = το δείπνο
v. dîner
Le menu
Un apéritif = ένα ποτό που σερβίρεται πριν από το γεύμα
Une entrée = πρώτο πιάτο
Un hors d’œuvre = ένα ορεκτικό
Un plat (le plat principal) = κυρίως πιάτο
Un fromage = τυρί
Un dessert = επιδόρπιο
Manger = τρώω Boire = πίνω

Grammaire:p.24-25
Prendre = παίρνω

Se réveiller = ξυπνώ S’appeler = ονομάζομαι
p.p. réveillé
p.p. appelé
p.26
Documents :
Le fondant au chocolat de Philippine
recette (n.f.)= συνταγή
facile (facile) = εύκολος
préparer = ετοιμάζω
préparation (n.f.)
cuire = ψήνω
cuisson (n.f.)= ψήσιμο
les ingrédients (m.) = συστατικά
farine (n.f.) = αλεύρι
sucre (n.m.) = ζάχαρη
cuillère (n.f.)= κουτάλι
une pincée de sel = μια πρέζα αλάτι
épais (épaisse) = παχύς
moule (n.m.)= φόρμα
les instructions (f.) =oι οδηγίες
saladier (n.m.) = σαλατιέρα
ajouter = προσθέτω

battre = χτυπώ
(impératif : battez)
fouet (n.m.) = χτυπητήρι
four à micro-ondes (n.m.)= φούρνος μικροκυμάτων
tourner = γυρίζω, ανακατεύω
ensuite = στη συνέχεια
petit à petit =λίγο-λίγο
remuer = ανακατεύω
puis = στη συνέχεια
pâte (n.m.) = ζύμη
lisse (lisse) = λείος, ίσιος
p.27
Ilias Mamalakis
souriant (souriante) = χαμογελαστός
goûter = δοκιμάζω
émission (n.f.)= εκπομπή
public (n.m.)= το κοινό
particulièrement = ιδιαιτέρως
succès (n.m.)= επιτυχία
découvrir = ανακαλύπτω
découverte (n.f.)
culinaire (culinaire) = μαγειρικός
civilisation (n.f.)= πολιτισμός
qualité (n.f.)= προτέρημα
qualité (n.f.)= ποιότητα
vin (n.m.)= κρασί
rare (rare) = σπάνιος
d’ailleurs = εξάλλου
jamais = ποτέ
d’abord = στην αρχή
affection (n.f.) = στοργή, τρυφερότητα
diminutif (n.m.)= υποκοριστικό
métier (n.m.)= επάγγελμα
passion (n.f.)= πάθος
expérience (n.f.)= εμπειρία
décision (n.f.)
décider = αποφασίζω
journal (n,m.)( !!! des journaux) = εφημερίδα
quelquefois = κάποιες φορές
CONTR. jamais

Portfolio
Ξέρω να...
1)
2)
3)
4)

λέω τι κάνω κατά τη διάρκεια της ημέρας.
λέω τι τρώω και τι πίνω.
περιγράφω μία ποσότητα.
παραγγέλνω σε μία πιτσαρία.

Άριστα Πολύ καλά Μέτρια

Unité 3 – Qu’est-ce que tu as fait hier ?
p.28
Faire = κάνω
Hier = χτες
Entendre = ακούω
Portable (n.m.) / Un téléphone portable = mobile (n.m.)= κινητό τηλέφωνο
Capter = λαμβάνω σήμα
Erreur(n.f.) = λάθος
Unité (n.f.)= μονάδα
Maintenant = τώρα
Un téléphone fixe = σταθερό τηλέφωνο
Surfer sur Internet = σερφάρω στο ∆ιαδίκτυο
Télécharger (c.c. manger) = κατεβάζω από το ∆ιαδίκτυο
Visiter = επισκέπτομαι
visite (n.f)= επίσκεψη
Visiteur (n.m.)= επισκέπτης
Participer = συμμετέχω
Voyage (n.m.)= ταξίδι
Enfin = Finalement = τελικά
Envoyer = στέλνω
Etre accro à qqch (fam.) = είμαι παθιασμένος με κάτι
Utiliser = χρησιμοποιώ
Passer un coup de fil (fam.) = Appeler = Téléphoner = τηλεφωνώ
Un cybercafé =΄Ιντερνετ καφέ
Par hasard = κατά τύχη
Informatique (n.f.) = πληροφορική
Savoir = ξέρω, γνωρίζω
Ordinateur (n.m.)= υπολογιστής
Apprendre (c.c. prendre) = μαθαίνω
D’accord = εντάξει, σύμφωνοι
Ecrire = γράφω
Sortie (n.f.) = έξοδος
Serre (n.f.) = θερμοκήπιο
Toucher = αγγίζω

Lexique:
p.30
L’ordinateur = ο υπολογιστής
Un écran = μία οθόνη
Un clavier = ένα πληκτρολόγιο
Taper sur un clavier = πληκτρολογώ
Une souris = ποντίκι
Cliquer sur une souris
Une webcam
Une console
Une imprimante = ένας εκτυπωτής
v. imprimer
Surfer sur Internet
(Visiter / aller sur) un site = (επισκέπτομαι) μία ιστοσελίδα
Communiquer = επικοινωνώ
communication (n.f.)
Participer à un chat = συμμετέχω
participation (n.f.)
Réseau (n.m.) / Toile (n.m.) = δίκτυο
Jeu de simulation (n.m.)= παιχνίδι προσομοίωσης
Ça marche = λειτουργεί
Le portable = το κινητό
Un portable avec appareil photo = ένα κινητό τηλέφωνο με φωτογραφική
μηχανή
Les écouteurs (m.) = τα ακουστικά
Chargeur (n.m.) = φορτιστής
Décharger = ξεφορτίζω
CONTR. Recharger = επαναφορτίζω
Appeler qqn sur son portable = τηλεφωνώ σε κάποιον στο κινητό του
Passer un coup de fil = κάνω ένα τηλεφώνημα
Sonner = χτυπώ-ηχώ
sonnerie (n.f.)= ήχος κλήσης
Recevoir un SMS / un texto = λαμβάνω ένα γραπτό μήνυμα
CONTR.
Envoyer= στέλνω
Un téléphone fixe sans fil = ένα σταθερό τηλέφωνο ασύρματο
Je n’ai plus d’unités = δεν έχω πια μονάδες
Ça ne capte pas = δεν έχει σήμα
Je n’entends rien = δεν ακούω τίποτα
Je n’ai plus de batterie = δεν έχω πια μπαταρία
Tout le temps = συνέχεια

Grammaire:
p.32
Envoyer = στέλνω Recevoir = λαμβάνω

Lire = διαβάζω

Entendre = ακούω
J’entends
Nous entendons
Tu entends
Vous entendez
Il entend
Ils entendent
Elle entend Elles entendent
p.p. entendu

Les articulateurs chronologiques=διαρθρωτικές λέξεις που δηλώνουν
χρόνων
D’abord = αρχικά
Ensuite = στη συνέχεια
Puis = στη συνέχεια
Enfin = τελικά, στο τέλος

Documents:
Le Web, c`est super !
p.34
Proposer = προτείνω
proposition (n.f.)
Avis (n.m.)= γνώμη, άποψη
Content (contente) = ευχαριστημένος
Concours (n.m.)= διαγωνισμός
Montrer = δείχνω
Customiser = εξατομικεύω
Coacher = προπονώ, καθοδηγώ
Poupée (n.f.)= κούκλα
Personnalité (n.f.) = προσωπικότητα
Changer (c.c. manger) = αλλάζω
changement (n.m.)
Chose (n.f.)= πράγμα

Beaucoup de = πολλά…
Attendre (c.c. entendre) = περιμένω
Rubrique (n.f.)= στήλη (σ’ένα περιοδικό / μία εφημερίδα)
Santé (n.f.)= υγεία
Perso = personnel
En toute confidentialité = με πλήρη εχεμύθεια
Exprimer = εκφράζω
expression (n.f.)
L’actualité = επικαιρότητα
Opinion (n.f.)= γνώμη, άποψη
SYN. avis (n.m.)
Discuter = συζητώ
discussion (n.f.)= συζήτηση
Equipement (n.m.)= εξοπλισμός
p.35
Les gens = οι άνθρωποι
Conseil (n.m.)= συμβουλή
Frimer (fam.) = επιδεικνύομαι
frime (n.f.)
Vie (n.f.)= ζωή
Pote (n.m.)(fam.) = un copain
Se porter à merveille = έχω θαυμάσια υγεία
Etre pour qqch. = είμαι υπέρ
CONTR. Etre contre = είμαι κατά
Avoir le droit de (+ infinitif ) = έχω το δικαίωμα
Se faire prendre (fam.) = πιάνομαι επ’αυτοφόρω
Confisquer = κατάσχω
Utile (utile) = χρήσιμος
CONTR. Inutile (inutile) = άχρηστος
Source = πηγή
Sans intérêt = χωρίς ενδιαφέρον CONTR. Intéressant (intéressante)

Portfolio
Ξέρω να...
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Άριστα

μιλώ για τον υπολογιστή.
μιλώ για το κινητό μου.
συνομιλώ τηλεφωνικά.
διηγούμαι κάτι με χρονολογική σειρά.
λέω τι έκανα εχθές.
εκφράζω την ικανοποίησή μου.

Πολύ καλά

Μέτρια

Unité 4 – Je n’ai plus rien à me mettre!

p.42
Dialogues :
Au secours ! = Βοήθεια!
Demain = αύριο
Faire les courses = ψωνίζω
Avoir besoin de… = έχω ανάγκη από
Les fringues (fam.) = Les vêtements = τα ρούχα
Cher (chère) = ακριβός
Détester = απεχθάνομαι
Boulevard (n.m.)= λεωφόρος
Chercher = ψάχνω
Exactement = ακριβώς
Fontaine (n.f.) = σιντριβάνι
Essayer (c.c. payer) = δοκιμάζω
À droite = δεξιά
Serré (serrée) = σφιχτός, στενός
Grossir (c.c. finir) = χοντραίνω, παχαίνω
Large (large) = φαρδύς
Avoir raison = έχω δίκιο
CONTR, Avoir tort = έχω άδικο
Coûter = κοστίζω
Caisse (n.f.)= ταμείο
Trop = πάρα πολύ
Argent de poche (n.m.)= χαρτζιλίκι
Sortir = βγαίνω
Condition (n.f.)= προϋπόθεση
Garder = κρατώ, φυλώ
Résumé (n.m.)= περίληψη
Dépenser = ξοδεύω
Une fois = μία φορά
Lexique :
p.44-45

Les magasins = τα μαγαζιά
Le centre commercial = το εμπορικό κέντρο
La boutique
Le grand magasin = το πολυκατάστημα
Le magasin de (chaussures, CD…)
Faire du shopping / Faire les magasins / Faire les courses = ψωνίζω
Payer = πληρώνω

Les vêtements = τα ρούχα
Une veste = ένα σακάκι
Une robe = ένα φόρεμα
Un chemisier =ένα γυναικείο πουκάμισο
Une ceinture = μία ζώνη
Des bottes (f.) = μπότες
Des sandales (f.) = πέδιλα
Un soutien-gorge = ένας στηθόδεσμος
Un slip= ένα σλιπ
Un foulard = ένα φουλάρι
Un bracelet = ένα βραχιόλι
Une bague = ένα δαχτυλίδι
Un collier = ένα κολιέ
Les boucles d’oreille (f.) = τα σκουλαρίκια
Une chemise = ένα πουκάμισο
Un pantalon = ένα παντελόνι
Un jogging = μία φόρμα αθλητική
Un sweat-shirt = μία μπλούζα μακρυμάνικη
Un sweat à capuche =μία μπλούζα με κουκούλα
Un short
Un boxer
Des chaussures de sport / des baskets (f.) = αθλητικά παπούτσια
Une écharpe = ένα κασκόλ, μία εσάρπα
Des gants (m.) = γάντια
Une montre = ένα ρολόι
Des lunettes de soleil = γυαλιά ηλίου

Apprécier un vêtement = Εκτιμώ ένα ρούχο
Ça te va bien! = Σου πάει ωραία!
Ça ne te va pas ! = ∆ε σου πάει
Ce n’est pas à la mode ! / C’est démodé ! = ∆εν είναι στη μόδα
Ça te grossit ! = Σε παχαίνει
Ça te mincit ! = Σε αδυνατίζει

Grammaire :
P.46
Acheter = αγοράζω

Payer =πληρώνω
Je paye / paie
Nous payons
Tu payes / paies Vous payez
Il paye / paie
Ils payent / paient
Elle paye / paie Elles payent / paient
p.p. payé

Sortir = βγαίνω

La fréquence = η συχνότητα
Quand? = πότε;
Combien? = πόσο
Jamais = ποτέ
Rarement= σπάνια
Quelquefois = Parfois = κάποιες φορές
Souvent = συχνά
Toujours = πάντα
Tous les jours = κάθε ημέρα
Un jour sur deux = μέρα παρά μέρα
Deux fois par mois = δύο φορές το μήνα
Documents:
p.48
AU BON MARCHE
Appartenir (c.c. venir) = ανήκω
Travailler = δουλεύω
Avoir peur de… = φοβάμαι
Ιdée (n.f.)= ιδέα
Révolutionnaire (adj.) = επαναστατικός
Devenir (c.c. venir) = γίνομαι
Décider = αποφασίζω
décision (n.f.)= απόφαση
Dessiner = σχεδιάζω
Bâtiment (n.m.)= κτίριο
Léger (légère) = ελαφρύς
Les travaux (m.) = τα έργα
Monument (n.m.)= μνημείο

Commerce (n.m)= εμπόριο
Appliquer = εφαρμόζω
application (n.f.)= εφαρμογή
Vendre (c.c. descendre) = πουλώ
vente (n.f.)= πώληση
Une vente à l’avant-garde = μία πρωτοποριακή πώληση
Livrer = παραδίδω
livraison (n.f.)= παράδοση
Livraison à domicile = παράδοση κατ’οίκον
Inventer = εφευρίσκω
invention (n.f.)= εφεύρεση
Les soldes = οι εκπτώσεις
Marchandise (n.f.)= εμπόρευμα
Attirer = ελκύω
attirance (n.f)= έλξη
Consommer = καταναλώνω
consommation (n.f.)= κατανάλωση
Consommateur (n.m.)(une consommatrice) = καταναλωτής
Transformer = μετατρέπω
transformation (n.f.)
Célèbre (célèbre) = διάσημος
Montrer = δείχνω
SOFIA KOKOSALAKI
p.49
Origine (n.f.)= καταγωγή
Univers (n.m.)= σύμπαν, κόσμος
Sculpture (n.f.)= γλυπτό
occupation (n.f.)
S’occuper de… = ασχολούμαι
Créer = δημιουργώ
création (n.f.)= δημιουργία
Ouvrir = ανοίγω
ouverture (n.f.)= άνοιγμα
L’ouverture des Jeux Olympiques = η έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων
Présenter = παρουσιάζω
présentation (n.f.)= παρουσίαση

PORTFOLIO
Ξέρω να...
1)
2)
3)
4)
5)

ρωτώ για την τιμή, το μέγεθος, το νούμερο.
μετρώ μέχρι το 2.000.000.
σχολιάζω μία τιμή.
εκτιμώ ένα ρούχο.
λέω πώς χρησιμοποιώ το χαρτζίλικι μου.

Άριστα Πολύ καλά Μέτρια

Unité 5 – Perdu dans Paris
p.50
Dialogues :
Perdu ( perdue) = χαμένος
(p.p. du verbe perdre = χάνω)
Déjà = ήδη
Jamais = ποτέ
Emmener = πηγαίνω κάποιον κάπου
Quartier (n.m)= γειτονιά
A pied = με τα πόδια
Coin (n.m.)= γωνιά
Quai (n.m.)= αποβάθρα (σε σταθμό τρένου / λιμάνι / ποτάμι)
Vélo (n.m.)= ποδήλατο
Rue (n.f.)= δρόμος
Librairie (n.f.)= βιβλιοπωλείο
Loin = μακριά
Place (n.f.)= πλατεία
Direction (n.f.)= κατεύθυνση
Descendre = κατεβαίνω
Feuille (n.f.)= φύλλο
Traverser = διασχίζω
Continuer = συνεχίζω
Tourner = στρίβω
Boulangerie (n.f.)= φούρνος
Marcher = περπατώ
Espérer (c.c. préférer) = ελπίζω
Lexique :
p.52
Le quartier = η γειτονιά
Une rue = ένας δρόμος
Une avenue = μία μικρή λεωφόρος
Un boulevard = μία μεγάλη λεωφόρος
Un carrefour = μία διασταύρωση
Un immeuble = μία πολυκατοικία
Le coin de la rue = η γωνία του δρόμου
Une station de métro = μία στάση του μετρό
Un arrêt de bus = μία στάση λεωφορείου
Un service = μία υπηρεσία

La poste = το ταχυδρομείο
Le maire = ο δήμαρχος
La mairie / L’hôtel de ville = το δημαρχείο
Le commissariat de police = το αστυνομικό τμήμα
Les magasins de quartier
La boucherie = το κρεοπωλείο
La boulangerie = ο φούρνος
L’ épicerie (n.f.) = το παντοπωλείο
Le kiosque à journaux = το περίπτερο (εφημερίδων)
La librairie = το βιβλιοπωλείο
La pharmacie = το φαρμακείο

Les moyens de transport = τα μέσα μεταφοράς
Les pieds = τα πόδια
(À pied)
Le vélo = το ποδήλατο
(À / En vélo)
La mobylette (scooter, moto) = το μοτοποδήλατο, το μηχανάκι
(À / En mobylette)
Le bus = το λεωφορείο
(En bus)
Le tram (En tram)
Le métro (En métro)
Le train = το τρένο
(En train)
(En RER)
Le RER (Réseau Express Régional) = ο προαστιακός
La voiture = το αυτοκίνητο (En voiture)
Le bateau = το καράβι
(En bateau)
L’avion (m.) = το αεροπλάνο (En avion)
Les adverbes de lieu = επιρρήματα τόπου
Ici = εδώ
Là = εκεί
Là-bas = εκεί πέρα
En face = απέναντι
À côté = δίπλα
En haut = επάνω
En bas = κάτω
Loin = μακριά
(Très loin = πολύ μακριά)
Près = κοντά
(Tout près = πολύ κοντά)

Grammaire:
Descendre = κατεβαίνω
Je descends
Nous descendons
Tu descends
Vous descendez
Il descend
Ils descendent
Elle descend
Elles descendent
p.p. descendu

Documents :
p! .56
La ville est plus belle à vélo !
Avoir mal au cœur (expr.) = ζαλίζομαι
Facile (adj.) = εύκολος
CONTR. Difficile
Déposer = τοποθετώ
Marcher = (εδώ) λειτουργώ
Commerçant (n.m.) (une commerçante) = έμπορος
Dangereux (dangereuse) = επικίνδυνος
danger (n.m)
Borne (n.f.)= στήλη – πόλος
Retirer = αποσύρω, παίρνω
Gagner = κερδίζω
Directement = απευθείας
Trajet (n.m.)= διαδρομή
Abonnement (n.m.)= συνδρομή
S’abonner à…
Rendre (c.c. descendre) = επιστρέφω (κάτι)
fonctionnement (n.m.)
Fonctionner = λειτουργώ
p.57
Paris-Plage
Accueillir = υποδέχομαι, φιλοξενώ
accueil (n.m.)
Ludique (adj.) = ψυχαγωγικός
Sable (n.m.)= άμμος
Herbe (n.f.) = χόρτο
Palmier (n.m.)= φοίνικας
Transat (n.m.)= ξαπλώστρα (chaise longue)
Parasol (n.m.)= ομπρέλα για τον ήλιο
Aviron (n.m.) = κωπηλασία
faire de l`aviron

Buvette (n.f.)= κυλικείο, καντίνα
Glacier (n.m.) = παγοτατζής
Endroit (n.m.)= un lieu = τόπος

PORTFOLIO
Ξέρω να....
1) μιλώ για τη γειτονιά μου
(δρόμοι, μαγαζιά, υπηρεσίες).
2) μιλώ για τα μέσα μεταφοράς.
3) ρωτώ και να δείχνω ένα δρόμο.
4) διευκρινίζω.
5) καταλαβαίνω τις οδηγίες.

Άριστα

Πολύ καλά

Μέτρια

Dialogues:
P.58

Unité 6 – Sur les pas d’Athéna

Pas (n.m)= βήμα
Voyage (n.m) = ταξίδι
Voyager (c.c. manger)
Balade (n.f.)= βόλτα
SYN. promenade (n.f.)
Se balader = κάνω βόλτα
SYN. Se promener
Dire = λέω
Connaître = γνωρίζω
connaissance (n.f.)= γνωριμία
Faire connaissance avec qqn = γνωρίζομαι με κάποιον
Avoir envie de… = θέλω
Un tapis volant = ένα ιπτάμενο χαλί
Décoller = απογειώνομαι
Vol (n.m.)= πτήση
Passager (n.m.)= επιβάτης
Embarquement immédiat = άμεση επιβίβαση
Entendre (c.c. descendre) = ακούω
Annonce (n.f.) = ανακοίνωση
Une carte d’embarquement = μία κάρτα επιβίβασης
Passeport (n.m.) = διαβατήριο
Ile (n.f.) = νησί
Temple (n.m.)= ναός
Joli (jolie) = όμορφος
Se baigner = κάνω μπάνιο
Les ruines = το ερείπια
Carte d’identité (n.f.) = ταυτότητα
Lexique :
p.60
La météo / Le temps
Quel temps il fait ?
Il fait mauvais = έχει άσχημο καιρό
CONTR. Il fait beau
Il fait chaud = κάνει ζέστη
Il fait froid = κάνει κρύο
Il pleut = βρέχει
(Il a plu = έβρεξε)
(expr.) Il fait un temps de canard = τσουχτερό κρύο
(expr.) Il fait un temps de chien = παλιόκαιρος

Le lieu de vacances=ο τόπος διακοπών
Passer ses vacances… = περνώ τις διακοπές …
Au bord de la mer = στην ακροθαλασσιά
Sur une île = σ’ένα νησί
Dans un village = σ’ένα χωριό
À la campagne = στην εξοχή
Dans un pays étranger = σε μια χώρα του εξωτερικού
À la montagne = στο βουνό
Aller en colonie de vacances = πηγαίνω κατασκήνωση

Le logement = κατοικία
Loger (c.c. manger)… = μένω
Dans un chalet = σε σαλέ
Dormir… = κοιμάμαι
Sous la tente = κάτω από τη σκηνή
Faire du camping = κάνω κάμπινγκ
Habiter à l’hôtel = μένω στο ξενοδοχείο
Les activités de vacances = οι δραστηριότητες των διακοπών
Se baigner = κάνω μπάνιο
Bronzer = μαυρίζω (από ηλιοθεραπεία)
Pédalo (n.m.)= ποδήλατο θαλάσσης
Le ski nautique =το θαλάσσιο σκι
Admirer = θαυμάζω
Statue (n.f.)= άγαλμα
Souvenir (n.m.)= αναμνηστικό
Goûter = δοκιμάζω, γεύομαι
On s’amuse bien (s’amuser) = διασκεδάζουμε ωραία
Il y a une bonne ambiance = υπάρχει μία ωραία ατμόσφαιρα
S’ennuyer (c.c. envoyer) = βαριέμαι
( fam.) J’en ai assez !/ J’en ai marre ! = Αρκετά! Βαρέθηκα!
Ça suffit != αρκετά!
J’en peux plus ! = δεν μπορώ πια!

L’aéroport = το αεροδρόμιο
S’embarquer = επιβιβάζομαι
CONTR. Débarquer = αποβιβάζω
CONTR. Le débarquement =η αποβίβαση
L’ embarquement =η επιβίβαση
Une carte d’embarquement = μία κάρτα επιβίβασης
Une salle d’embarquement = μία αίθουσα επιβίβασης
Décoller = απογειώνομαι
CONTR. Atterrir = προσγειώνομαι
Le décollage = απογείωση
CONTR. L’atterrissage = η προσγείωση
Un vol = η πτήση
Le vol... est à l’heure = είναι στην ώρα της
… est retardé = έχει καθυστέρηση
…est annulé = ματαιώθηκε
Un passager = ένας επιβάτης
Une hôtesse de l’air = μία αεροσυνοδός
Les bagages = οι αποσκευές
Perdre (c.c. descendre) = χάνω
Les voyages (m.) = τα ταξίδια
Un billet (d’avion / de train) = εισιτήριο
Une place = μία θέση
Une place côté fenêtre = μια θέση κοντά σε παράθυρο
Une place côté couloir = μια θέση από την πλευρά του διαδρόμου
La gare = ο σταθμός του τρένου
Le TGV (train à grande vitesse) = τρένο υψηλής ταχύτητας
Une voie = μία γραμμή
Un quai = μία αποβάθρα
Une voiture = ένα βαγόνι
Une voiture de première / seconde classe = βαγόνι πρώτης / δεύτερης θέσης
Une couchette = μία κουκέτα
Le wagon-restaurant = το βαγόνι εστιατόριο
Composter son billet = ακυρώνω το εισιτήριο
Un voyageur = ένας ταξιδιώτης
Le contrôleur = ο ελεγκτής
Rater son train = χάνω το τρένο μου

Grammaire:
Partir = φεύγω Voir = βλέπω

Documents :
p.64-65
Hélas ! = ∆υστυχώς
Je t’embrasse très fort ! = σε φιλώ πολύ
Temps libre (n.m.)= ελεύθερος χρόνος
Ensemble = μαζί
Sans = χωρίς
En plus = επιπλέον
Cher (chère) = ακριβός- αγαπημένος
Alors = λοιπόν
Les gens = οι άνθρωποι
Les champs = τα χωράφια
La moitié = το μισό
Vie (n.f.)= ζωή
Semaine (n.f.) = εβδομάδα
Rare (rare) = σπάνιος
Gratuit = δωρεάν
Permettre (c.c. mettre) = επιτρέπω Une permission = μία άδεια
Au total = συνολικά
Sauter = πηδώ
Vague (n.f.)= κύμα

PORTFOLIO
Ξέρω να....
Άριστα Πολύ καλά Μέτρια
μιλώ για τον καιρό.
λέω τι έκανα κατα τη διάρκεια των διακοπών μου.
σχολιάζω τις διακοπές μου.
καταλαβαίνω αναγγελίες σε ένα αεροδρομιο, ένα σταθμό.
γράφω ένα γράμμα για τις διακοπές μου.

