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glossaire 

 
1 Le club de ma classe Το club της τάξης μου 

  
 saluer χαιρετώ 
 prendre congé αποχαιρετώ 
 se présenter παρουσιάζομαι 
 identifier αναγνωρίζω 
 le copain φίλος 
 le caractère χαρακτήρας 
 le drapeau σημαία 

14 1. Qui c’est? Ποιος είναι αυτός; 
  la retrouvaille το ξανασμίξιμο 
  le voisin γείτονας 
  s’appeler ονομάζομαι 
  montrer δείχνω 

15 2. le collège γυμνάσιο 
  Ça va? Πώς είσαι; 
  Très bien! Πολύ καλά! 
  la mère μητέρα 
  A plus! Τα λέμε αργότερα! 
  Au revoir! Γειά ... τα ξαναλέμε! 
  sympa(thique) συμπαθητικός 
 4. relire ξαναδιαβάζω 
  le dialogue διάλογος 
  compléter συμπληρώνω 
  le tableau πίνακας 
  la langue courante καθομιλουμένη (γλώσσα) 
  la langue familière η καθημερινή γλώσσα (οικειότητας) 
 5. l’ami (m) φίλος 

  
Leçon 1 
16 1. le nombre αριθμός 
  entendre ακούω 
  la couleur χρώμα 
  vert πράσινο 
  orange πορτοκαλί 
  jaune κίτρινο 
  gris γκρι 
  rouge κόκκινο 
  noir μαύρο 
  blanc άσπρο 
  violet βιολετί 
  bleu μπλε 
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  rose ροζ 
 2. le jeu de mots παιχνίδι λέξεων 
  mêler ανακατεύω 
  retrouver ξαναβρίσκω 
  la lettre γράμμα 
 3. l’alphabet (m) αλφαβήτα 
17 4. le son ήχος 
  la partie κομμάτι 
  le prénom όνομα 
 5. grâce à χάρη σε 
  le code secret μυστικός κώδικας 
  
Leçon 2 
18 1. la salutation χαιρετισμός 
  A demain! Τα λέμε αύριο! 
  Bof! Ουφ! (επιφώνημα) 
  Pas très bien! Όχι πολύ καλά! 
  associer ενώνω 
  la phrase φράση 
  le dessin σχέδιο 
  le basket μπάσκετ 
  voici ορίστε,να 
  le tennis τένις 
  le quartier συνοικία 
  le professeur καθηγητής 
19 2. la connaissance γνωριμία 
  le camarade de classe συμμαθητής 
  le cybercopain διαδικτυακός φίλος 
 3. deviner μαντεύω 
  
Leçon 3 
20 1. être είμαι 
  présenter παρουσιάζω 
  jumelles δίδυμες 
21 2. l’adjectif (m) επίθετο 
  le caractère χαρακτήρας 
  bavard φλύαρος 
  génial καταπληκτικός 
  gourmand λαίμαργος 
  désordonné ακατάστατος 
  intelligent έξυπνος 
  la différence διαφορά 
  masculin αρσενικό 
  féminin θηλυκό 
  Quand? Πότε; 
 3. la plage παραλία 
  romantique ρομαντικός 
  aimer αγαπώ 
  souriant χαμογελαστός 
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Le coin de la grammaire 
22 1. l’ordre (m) η σειρά 
 2. la conjugaison κλίση 
23 5. le chat γάτα 
 7. impatient ανυπόμονος 
  sociable κοινωνικός 
  intéressant ενδιαφέρων 
  timide ντροπαλός 
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2 Le club des artistes Το club των καλλιτεχνών 
  
 exprimer εκφράζω 
 découvrir ανακαλύπτω 
 le peintre ζωγράφος 
 créer δημιουργώ 
 l’art (m) τέχνη 
 le rap ραπ 
 la géographie γεωγραφία 
 la lecture ανάγνωση 
 la peinture ζωγραφική 
32 1. la chambre δωμάτιο 
  avant πριν 
  répondre απαντώ 
 2. rangé τακτοποιημένος 
  le livre βιβλίο 
  le tube de peinture σωληνάριο μπογιάς 
  la console de jeux κονσόλα για βιντεοπαιχνίδια 
  le bureau γραφείο 
  le lecteur mp3 mp3 
  les ciseaux ψαλίδι 
  le bracelet βραχιόλι 
  brésilien βραζιλιάνικος 
  la chaise καρέκλα 
  la raquette ρακέτα 
  le calendrier ημερολόγιο 
  l’ordinateur (m) υπολογιστής 
  le CD CD 
  l’anniversaire (m) γενέθλια 
33 3. l’aide (f) βοήθεια 
  ensuite έπειτα 
  vérifier ελέγχω, επαληθεύω 
  arriver φθάνω 
  observer παρατηρώ 
  passer περνώ, δίνω (εδώ) 
  s’il te plaît σε παρακαλώ 
  savoir ξέρω 
 4. Où? Πού; 
  se trouver βρίσκομαι 
  l’école (f) σχολείο 
  
Leçon 1 
34 1. le crayon μολύβι 
  le crayon de couleur ξυλομπογιά 
  le surligneur μαρκαδόρος υπογράμμισης 
  le feutre μαρκαδόρος 
  la gomme γόμα 
  le taille-crayon ξύστρα 
  la feuille φύλλο 
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  le tube de colle σωληνάριο κόλλας 
  la règle χάρακας 
  la trousse κασετίνα 
  corriger διορθώνω 
  nécessaire απαραίτητος 
  si εάν 
  adorer λατρεύω 
  l’activité manuelle (f) χειρονακτική δραστηριότητα 
  Qu’est-ce que c’est? Τι είναι αυτό; 
  le puzzle παζλ 
  la maquette μακέτα 
  singulier ενικός 
  pluriel πληθυντικός 
35 2. poser θέτω 
  la question ερώτηση 
  le porte-clés μπρελόκ 
  la casquette καπέλο 
  les yeux μάτια 
  le bateau πλοίο 
  le cahier τετράδιο 
 3. le sac à dos σακίδιο  
  
Leçon 2 
36 1. le mois μήνας 
  l’année (f) χρονιά 
  janvier Ιανουάριος 
  février Φεβρουάριος 
  mars Μάρτιος 
  avril Απρίλιος  
  mai Μάιος  
  juin Ιούνιος 
  juillet Ιούλιος 
  août Αύγουστος  
  septembre Σεπτέμβριος  
  octobre Οκτώβριος 
  novembre Νοέμβριος  
  décembre Δεκέμβριος  
  donner δίνω 
 3. une addition πρόσθεση 
  le résultat αποτέλεσμα 
  correct σωστός 
37  demander ρωτώ 
  l’âge (m) ηλικία 
  la date ημερομηνία 
  je suis né γεννήθηκα 
  muet άφωνος 
  
Leçon 3 
38 1. détester απεχθάνομαι 
  regarder κοιτάζω 
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  chanter τραγουδώ 
  lancer ρίχνω 
  le dé ζάρι 
  danser χορεύω 
  tous όλοι 
  le jour μέρα 
  le chocolat σοκολάτα 
  le film ταινία 
39 2. le vampire βρικόλακας 
 3. Vrai ou faux σωστό ή λάθος 
 4. remplir συμπληρώνω 
  comparer συγκρίνω 
  la bande dessinée κόμικ 
  le théâtre θέατρο 
  la danse χορός 
  le cirque τσίρκο 
  la littérature λογοτεχνία 
  la récréation διάλειμμα 
  la sculpture γλυπτική 
  le cinéma κινηματογράφος 
  les jeux vidéo βιντεοπαιχνίδια 
  
Le coin de la grammaire 
40 1. la fourniture εξοπλισμός 
 2. ordonné τακτικός 
  la photo φωτογραφία 
  les vacances διακοπές 
  la fête γιορτή 
  le chien σκύλος 
  les vêtements ρούχα 
  coloré πολύχρωμος 
 3. l’objet (m) αντικείμενο 
  illustré εικονογραφημένος 
41 5. le serpent φίδι 
  le koala κοάλα 
  le rugby ράγκμπυ 
  collectionner συλλέγω 
  l’anglais (m) Αγγλικά (γλώσσα) 
 6. le correspondant φίλος δι’ αλληλογραφίας 
  indien Ινδός  
  habiter κατοικώ 
  chatter συνομιλώ στο διαδίκτυο 
  les loisirs χόμπι 
  préféré αγαπημένος 
  les maths μαθηματικά 
  l’histoire (f) ιστορία 
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3 Le club des lecteurs Το club των αναγνωστών 
  
 dire λέω 
 l’heure (f) ώρα 
 l’emploi du temps (m) ωρολόγιο πρόγραμμα 
 les affaires πράγματα 
 l’aigle royal (m) βασιλικός αετός 
 la lecture ανάγνωση 
 découvrir ανακαλύπτω 
 le sport άθλημα 
 la bibliothèque βιβλιοθήκη 
 citer αναφέρω 
 le titre τίτλος 
 le personnage χαρακτήρας, ήρωας βιβλίου 
 lire διαβάζω 
50 1. la grille κάγκελο 
  l’élève (m) μαθητής 
  le vélo ποδήλατο 
  le CDI βιβλιοθήκη με υπολογιστές 
  devant μπροστά 
51 2. tard αργά 
  aujourd’hui σήμερα 
  le contrôle διαγώνισμα 
  le prof καθηγητής 
  absent απών 
  tomber πέφτω 
  attendre περιμένω 
  l’excuse (f) δικαιολογία 
  le self σελφ σέρβις 
 3. la semaine εβδομάδα 
  la matière μάθημα 
 4. manger τρώω 
  
Leçon 1 
52 1. le bruit θόρυβος 
  le lieu τόπος 
  la cour αυλή 
  le terrain γήπεδο 
  le gymnase γυμναστήριο 
  Il y a υπάρχει, υπάρχουν 
  Qu’est-ce qu’il y a? Τι υπάρχει; 
  la salle αίθουσα 
 2. idéal ιδανικός 
53  la corbeille à papier καλάθι σκουπιδιών 
  la table τραπέζι 
  le globe terrestre υδρόγειος σφαίρα 
  la carte χάρτης 
  le dictionnaire λεξικό 
  l’horloge (f) ρολόι τοίχου 
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  le squelette σκελετός 
  avec με 
  combien de πόσο 
  
Leçon 2 
54 1. le français Γαλλικά, Γάλλος 
  l’allemand (m) Γερμανικά, Γερμανός 
  l’éducation civique (f) Αγωγή του Πολίτη 
  l’éducation musicale (f) Μουσική αγωγή 
  les arts plastiques Καλλιτεχνικά 
  la technologie Τεχνολογία 
  la physique Φυσική 
  la chimie Χημεία 
  l’éducation physique et  

sportive (EPS) 
Φυσική αγωγή 

  les sciences de la Vie et de 
la Terre (SVT) 

Επιστήμη της Βιολογίας 

 4. penser σκέφτομαι 
  quel, quelle, quels, quelles ποιος, ποια, ποιοι, ποιες 
55 5. A quelle heure…? Τι ώρα…; 
 6. Il est quelle heure? Τι ώρα είναι; 
 7. le cours μάθημα 
  
Leçon 3 
56 1. la possession κτήση 
  mignon χαριτωμένος 
  transformer μεταμορφώνω 
  le père πατέρας 
  le magazine de mode περιοδικό μόδας 
  prêter δανείζω 
  tout όλα 
57 2. faire mes devoirs κάνω τα μαθήματά μου 
  avoir besoin de έχω ανάγκη από 
  traduire μεταφράζω 
  le texte κείμενο 
  la musique μουσική 
  le roman μυθιστόρημα 
  le dictionnaire λεξικό 
  l’atlas (m) άτλαντας 
  chercher ψάχνω 
  l’information (f) πληροφορία 
  gagné κέρδισα 
  
Le coin de la grammaire  
58 2. compter μετρώ 
59 4. l’aiguille (f) δείκτης ρολογιού,  
 5. savoir ξέρω 
  le rendez-vous ραντεβού 
 6. la montre ρολόι χειρός 



9 
 

 
4 Le club des athlètes Το club των αθλητών 
  
 le chien σκύλος 
 le chat γάτα 
 le tennis τένις 
 le basketball μπάσκετ 
 le cyclisme ποδηλασία 
 la course αγώνας δρόμου 
 le football ποδόσφαιρο 
 la natation κολύμβηση 
 le skate σκέιτ 
 le ski σκι 
 le karaté καράτε 
 la gym γυμναστική 
68 1. la feuille φύλλο 
  le feutre μαρκαδόρος 
  la photo φωτογραφία 
  le grand-père παππούς 
  le canapé καναπές 
  les lunettes γυαλιά 
  le mot λέξη 
  génial υπέροχος 
  la mère μητέρα 
69 2. tiens να, για δες.. 
  aussi επίσης 
  entrer μπαίνω 
  le salon σαλόνι 
  brun μελαχρινός 
  commencer αρχίζω 
  d’accord σύμφωνοι 
  dynamique δυναμικός 
  jouer παίζω 
  ensemble μαζί 
  se diriger κατευθύνομαι 
  la piscine πισίνα 
  
Leçon 1 
70  mince αδύνατος 
  petit κοντός 
  gros χοντρός 
  roux κοκκινομάλλης 
  châtain καστανός 
  blond ξανθός 
 1. vérifier ελέγχω, επαληθεύω 
  musclé μυώδης 
71  la partie du corps το μέρος του σώματος 
  la main χέρι (κάτω άκρο) 
  le bras χέρι,μπράτσο 
  le pied πόδι (κάτω άκρο) 
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  la jambe πόδι,(γάμπα και μηρός) 
  le nez μύτη 
  la bouche στόμα 
  la dent δόντι 
  l’oreille (f) αυτί 
  le doigt δάχτυλο 
  la langue γλώσσα 
  l’épaule (f) ώμος 
  les cheveux μαλλιά 
 2. les yeux μάτια 
 3. toucher αγγίζω 
  droit δεξί 
  réfléchir σκέφτομαι 
  
Leçon 2 
72 1. porter φορώ 
  la barbe γενειάδα 
  le ballon de foot μπάλα ποδοσφαίρου 
  les parents γονείς 
  la tante θεία 
  le cousin ξάδερφος 
  l’oncle (m) θείος 
  le mari σύζυγος 
  le fils γιος 
  la sœur αδερφή 
  voici ορίστε,να 
  la famille οικογένεια 
  la montagne βουνό 
  pendant κατά τη διάρκεια 
  les vacances  διακοπές 
  poster αναρτώ 
73  la peluche λούτρινο ζωάκι 
  chauve φαλακρός 
  la langue γλώσσα 
  
Leçon 3 
74 1. municipal δημοτικός 
  réserver κάνω κράτηση 
  installer εγκαθιστώ 
  le document έγγραφο 
  nécessaire απαραίτητος 
75  le bureau γραφείο 
  la boulangerie αρτοποιείο 
  arriver φθάνω 
  aller πηγαίνω 
 2. la station de ski χιονοδρομικό κέντρο 
  le café καφετέρια 
  le cinéma κινηματογράφος 
  la mer θάλασσα 
  la patinoire παγοδρόμιο 
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  la chanson τραγούδι 
 3. demain αύριο 
  
Le coin de la grammaire 
76 2. timide ντροπαλός 
  dîner δειπνώ 
 3. surfer σερφάρω 
 4. l’été (m) καλοκαίρι 
  l’hiver (m) χειμώνας 
77 5. la bataille navale ναυμαχία 
  le chiffre αριθμός 
  les vestiaires αποδυτήρια 
 6. le film d’horreur ταινία τρόμου 
 7. la clé κλειδί 
  le cahier τετράδιο 
  la raquette ρακέτα 
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5 Le club des citadins Το club των κατοίκων της πόλης 
  
 le quartier συνοικία 
 la ville πόλη 
 l’intinéraire (m) δρομολόγιο 
 la profession επάγγελμα 
 la capitale πρωτεύουσα 
 la sécurité routière οδική ασφάλεια 
 comprendre καταλαβαίνω 
 le panneau de signalisation πινακίδα σήμανσης 
 l’hôpital (m) νοσοκομείο 
 le médecin ιατρός 
 le lieu τόπος 
 l’acteur (m) ηθοποιός 
86 1. l’indice (m) ένδειξη 
  la voiture αυτοκίνητο 
  l’arbre (m) δέντρο 
  la rue δρόμος 
  le panneau πινακίδα 
 2. l’adresse (f) διεύθυνση 
  la fête γιορτή 
  se terminer τελειώνω 
87 3. indispensable απαραίτητος 
  l’humeur (f) διάθεση 
  en retard αργοπορημένος 
  l’entrée (f) είσοδος 
  à côté de δίπλα 
  perdu χαμένος 
  l’invitation (f) πρόσκληση 
  c’est facile είναι εύκολο 
  à droite δεξιά 
  à gauche αριστερά 
  habiter κατοικώ 
  le feu φανάρι 
  l’infirmière (f) νοσοκόμα 
  le pilote πιλότος 
  le déguisement μεταμφίεση 
  la surprise έκπληξη 
  trop πάρα πολύ 
 6. le résumé περίληψη 
  la conversation συζήτηση 
  expliquer εξηγώ 
  le chemin δρόμος 
  déguisé μεταμφιεσμένος 
  confuse μπερδεμένος 
  le problème πρόβλημα 
  se tromper κάνω λάθος,μπερδεύομαι 
  
Leçon 1 
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88 1. la circulation κυκλοφορία 
  la rue piétonne πεζόδρομος 
  la piste cyclable ποδηλατόδρομος 
  le passage piéton διάβαση πεζών 
  tricolore τρίχρωμος 
  le trottoir πεζοδρόμιο 
  la place πλατεία 
  le rond-point κυκλική νησίδα 
  l’autobus (m) λεωφορείο 
  le scooter μοτοποδήλατο 
  marcher  περπατώ 
  tourner στρίβω 
  traverser διασχίζω 
  avancer προχωρώ 
 2. chercher ψάχνω 
89  sur πάνω 
  sous κάτω 
  devant μπροστά 
  derrière πίσω 
  entre ανάμεσα 
  à côté de δίπλα από 
 5. l’emplacement (m) θέση, τοποθεσία 
  
Leçon 2 
90  la ville πόλη 
  le musée μουσείο 
  la gare σιδηροδρομικός σταθμός 
  le zoo ζωολογικός κήπος 
  le parc πάρκο 
  le restaurant εστιατόριο 
  le stade στάδιο 
91 3. le départ αναχώρηση 
  l’arrivée (f) άφιξη 
  doubler προσπερνώ 
  tomber πέφτω 
  la catastrophe καταστροφή 
  passer περνώ 
  
Leçon 3 
92 1. le photographe φωτογράφος 
  le vétérinaire κτηνίατρος 
  le,la peintre ζωγράφος 
  l’acteur (m) ηθοποιός 
  le boulanger αρτοποιός 
  le pharmacien φαρμακοποιός 
  l’avocat (m) δικηγόρος 
  le vendeur πωλητής 
  le journaliste δημοσιογράφος 
  le cuisinier μάγειρας 
  le coiffeur κομμωτής 
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  le bibliothécaire βιβλιοπώλης 
  le dessinateur σχεδιαστής 
  le pompier πυροσβέστης 
  éteindre σβήνω 
  l’incendie (m) πυρκαγιά 
93 2. faire κάνω 
  lancer ρίχνω 
  le dé ζάρι 
  conjuguer κλίνω (ένα ρήμα) 
  
Le coin de la grammaire  
94 3. le coureur δρομέας 
 4. indiquer δείχνω 
 7. recopier αντιγράφω 
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6 Le club des photographes To club των φωτογράφων 
  
 le climat κλίμα 
 la saison εποχή 
 la nationalité εθνικότητα 
 l’origine (f) καταγωγή 
 la vie ζωή 
 ailleurs αλλού 
 la région περιοχή 
 localiser εντοπίζω 
 la carte χάρτης 
 la caméra κάμερα 
 l’appareil photo (m) φωτογραφική μηχανή 
 Quoi? Τι; 
104 1. la plante φυτό 
  la table τραπέζι 
  l’automne (m) φθινόπωρο 
  la grenouille βάτραχος 
  le portrait πορτρέτο 
  intéressant ενδιαφέρον 
  félicitations συγχαρητήρια 
 2. la réplique απόκριση 
105 3. meilleur καλύτερος 
  la chambre δωμάτιο 
  l’insecte (m) έντομο 
  le scarabée σκαραβαίος 
  Beurk! Αηδία! 
  le lac λίμνη 
  content ευχαριστημένος 
  nager κολυμπώ 
  Il fait chaud κάνει ζέστη 
  la coccinelle πασχαλίτσα 
  
Leçon 1 
106  la nature φύση 
  le ciel ουρανός 
  la campagne εξοχή 
  la rivière ποτάμι 
  la forêt δάσος 
  le volcan ηφαίστειο 
  l’herbe (f) χορτάρι 
  la fleur λουλούδι 
  l’oiseau (m) πουλί 
 1. l’élément (m) στοιχείο 
  la passion πάθος 
 3. l’été (m) καλοκαίρι 
107  Il fait beau Κάνει καλό καιρό 
  le soleil ήλιος 
  Il fait froid Κάνει κρύο 
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  le vent αέρας 
  le nuage σύννεφο 
  briller λάμπω 
  Il pleut βρέχει 
  chanter τραγουδώ 
 4. la fenêtre παράθυρο 
 5. Quel temps fait-il? Τι καιρό κάνει; 
  le bonhomme de neige χιονάνθρωπος 
  
Leçon 2 
106  le pays χώρα 
  le continent ήπειρος 
  l’habitant (m) κάτοικος 
  Les Etats -Unis Ηνωμένες πολιτείες 
  l’Argentine (f) Αργεντινή  
  Argentin Αργεντινός  
  l’Afrique (f) Αφρική  
  Marocain Μαροκινός  
  la Mauritanie Μαυριτανία  
  Mauritanien Μαυριτανός  
  l’Europe (f) Ευρώπη  
  l’Angleterre (f) Αγγλία  
  l’Asie(f) Ασία  
  la Chine Κίνα  
  Chinois Κινέζος , κινέζικα 
  l’Inde (f) Ινδία  
  Indien Ινδός  
  l’Océanie (f) Ωκεανία  
  L’Australie (f) Αυστραλία  
  Australien Αυστραλός  
107 2. Londres  Λονδίνο  
  Moscou  Μόσχα 
  La Russie Ρωσία  
  Russe Ρώσος, ρώσικα 
  les Pays-Bas Κάτω Χώρες 
  hollandais Ολλανδός, ολλανδικά 
  Barcelone Βαρκελώνη  
  L’Espagne Ισπανία  
  Lisbonne Λισαβόνα  
  Le Portugal Πορτογαλία  
  L’Italie (f) Ιταλία  
  
Leçon 3 
111  d’où από πού; 
  venir έρχομαι 
 1. le parc d’attractions πάρκο αναψυχής 
  les mines ορυχεία 
  hanté στοιχειωμένος 
  le toboggan τσουλήθρα 
  noir μαύρος 
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  la peur φόβος 
  la chauve-souris νυχτερίδα 
  la boutique κατάστημα 
112  temporel χρονικός 
  aujourd’hui σήμερα 
  prochain επόμενος 
  demain αύριο 
  
Le coin de la grammaire 
112 2. doux ήπιος, μαλακός 
 


