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ATTENTION 
• Μην ανοίξεις το τευχίδιο πριν από την έναρξη της εξέτασης. 
• Να αναπτύξεις και τις δύο δραστηριότητες.  
• ∆ιάρκεια της εξέτασης: 40 λεπτά.



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français mai 2009 

ACTIVITÉ 1 
Tu souhaites correspondre avec un(e) jeune qui parle français. Tu as trouvé la fiche ci-
dessous sur Internet et tu la remplis (de 30 à 40 mots). 
Recopie la fiche complétée dans ton cahier. 
Θέλεις να αλληλογραφήσεις με κάποιον/κάποια που μιλάει γαλλικά. Βρήκες το παρακάτω 
δελτίο στο διαδίκτυο και το συμπληρώνεις (30-40 λέξεις). 
Αντίγραψε το συμπληρωμένο δελτίο στο τετράδιό σου. 
 
 
  

Tu cherches un(e) correspondant(e) ? 
Complète cette fiche : 

Mon âge : __________________________________________ 

Je suis             une fille      un garçon 

À la maison je parle _________________________________ 

J’apprends _________________________________________ 

___________________________________________________ 

J’habite avec _______________________________________ 

___________________________________________________  

Après l’école, j’aime _________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Pendant les vacances ________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Pour moi, correspondre par e-mail c’est _______________ 

___________________________________________________  

___________________________________________________ 
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ACTIVITÉ 2 
Tu veux organiser une fête pour ton anniversaire. Écris le texte du mail que tu vas envoyer à 
ton ami Florian pour l’inviter et lui donner quelques informations : 

 où (lieu, adresse),  
 quand (jour, date, heure),  
 qui (les invités),  
 comment vous allez vous amuser,  
 ce que vous allez manger. 

Signe ton texte Nikos ou Niki (de 120 à 130 mots). 
 
 
 
 
Θέλεις να οργανώσεις ένα πάρτι για τα γενέθλιά σου. Γράψε το κείμενο του mail που θα 
στείλεις στο φίλο σου Florian για να τον καλέσεις και να του δώσεις κάποιες πληροφορίες : 

 πού (τόπος, διεύθυνση), 
 πότε (ημέρα, ημερομηνία, ώρα), 
 ποιοι (οι καλεσμένοι), 
 πώς θα διασκεδάσετε, 
 τι θα φάτε. 

Υπόγραψε το κείμενό σου με το όνομα Nikos ή Niki (120-130 λέξεις). 
 
 

 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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