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ATTENTION Avant le début de l’examen, les examinateurs doivent bien lire les 
instructions données aux pages 2 et 3. 

Le présent livret ne doit pas être emporté par le candidat après la fin 
de l’épreuve d’examen. 
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INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES EXAMINATEURS 

Les candidats sont normalement interrogés deux par deux. 

L’examen oral de chaque couple de candidats devrait durer 15 minutes et comprend trois activités : 

Activités Capacités contrôlées 
Durées 

approximatives 

Documents à 
remettre aux 

candidats 

Questions et 
consignes d'activités 
(remises séparément 

aux examinateurs) 

1 réaction à des questions 
simples qui concernent leur 
vie quotidienne 

4 minutes aucun page 1 

2   production d’un discours oral 
suivi se référant au sujet 
proposé par le biais d’un 
document-déclencheur 

5 minutes documents-
déclencheurs 
reproduits aux 
pages 5 à 8 du 
livret  

page 2 

3 action de rapporter en 
français, en tant que 
médiateurs, des informations 
puisées dans un document  

6 minutes documents 
reproduits aux 
pages 9 à 16 
du livret 

pages 3 et 4  

 

Les examinateurs sont au nombre de deux. Ils travaillent ensemble mais ils ont des tâches 
différentes :  

 l’un s’entretient avec les candidats, 

 l’autre suit le déroulement de l’épreuve et n’intervient qu’en cas de besoin.  

 

Tout au long de l’épreuve, les deux examinateurs observent dans quelle mesure chaque candidat 
peut : 

 réagir à des questions simples qui concernent sa vie quotidienne (noté sur 2 points), 

 produire un discours oral suivi, en se référant au sujet qui lui est proposé par le biais d’un 
document (noté sur 2 points),  

 rapporter en français, en tant que médiateur, des informations puisées dans un document 
(noté sur 2 points),  

 s’exprimer avec une prononciation et une intonation qui ne prêtent pas à confusion et qui 
n’altèrent pas le sens du message (noté sur 2 points), 

 opérer les choix langagiers appropriés à la situation de communication définie par la 
consigne (noté sur 4 points), 

 opérer des choix lexicogrammaticaux dans le respect des normes d’emploi et de 
fonctionnement de la langue standard (noté sur 4 points), 

 formuler un discours structuré et cohérent (noté sur 4 points). 

 

À la fin de l’examen, les deux examinateurs se concertent, puis complètent chacun la colonne qui 
leur est réservée sur la fiche d’évaluation « 4 » de chacun des deux candidats. 
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Remarques importantes : 

 Il est absolument nécessaire que l’attitude des examinateurs soit bienveillante à l’égard 
des candidats afin que ces derniers aient toute occasion de montrer ce qu’ils sont capables 
de « faire » en langue étrangère.  

 Les examinateurs peuvent échanger leurs rôles.  

 Les candidats n’auront à leur disposition que les documents déclencheurs de la 
discussion ; les consignes restent entre les mains des examinateurs qui seront chargés de 
les communiquer aux candidats.  

 L’ordre dans lequel les deux candidats sont examinés doit changer d’une activité à l’autre. 

 L’examinateur n’intervient que pour faciliter la discussion.  

 Les examinateurs peuvent prendre des notes pendant la durée de l’épreuve. 

 Pour l’activité 2, les deux candidats reçoivent chacun un document différent. Pour l’activité 
3, les deux candidats reçoivent chacun un document différent mais figurant sur une même 
page. 

 À l’activité 2, une seule des 3 questions suggérées sera posée à chaque candidat. 

 Pour l’activité 3, les deux candidats reçoivent chacun un document différent mais une 
même consigne.  

 Aux activités 2 et 3, la consigne peut indiquer à qui sont censés s’adresser les candidats. 
Les examinateurs doivent alors interagir avec les candidats comme le feraient les 
interlocuteurs évoqués dans cette consigne. 

 Le livret ne doit pas être emporté par le candidat après la fin de l’épreuve d’examen. 

 
 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION DE LA FICHE D’ÉVALUATION « 4 » 

 Vérifier si le nom et le numéro de code du candidat figurent sur l’autocollant. 

 Toutes les parties de la fiche d’évaluation devront être complétées par les deux 
examinateurs. 

 Utiliser un stylo bleu ou noir. 

 Éviter les ratures. 

 Pour chaque critère de la fiche d’évaluation, l’examinateur devra noircir la case 
correspondante de la façon suivante :    
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Pour que la confidentialité des sujets soit assurée, les 

questions et les consignes de l’épreuve 4 sont remises 

séparément aux examinateurs, le jour de l’examen, par le 

responsable du centre d’examen. 
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ACTIVITÉ 2 

Activité 2.1 

 

 

                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Activité 2.2 
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Activité 2.3 
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Activité 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2.5 

           4ème – emploi du temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

8h05 

Anglais  Anglais  Français Maths Latin 

9h00 

Italien / 
Espagnol 

Sciences de la 
Vie et de la 

Terre Éducation 
Physique 

et 
Sportive 

Français 
Physique 
Chimie 

10h15 

Arts 
Plastiques 

Maths Anglais  
Éducation 

Physique et 
Sportive 

11h05 Histoire 
Géographie 

Latin Latin Maths 

12h05  
 

 
 

 
 

  

13h40 

Maths 
Histoire 

Géographie 
Techno 

Hist. 
Géo 

Histoire 
Géographie 

14h35 

Français Français 
Italien / 
Espagnol 

Italien / 
Espagnol 

15h50 
 

 
16h45 

Éducation 
Musicale 

Itinéraire de 
découverte 

Technologie SVT 
Physique 
Chimie 
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Activité 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français                                                                                                                                          mai 2009 

 

  

Niveau B1 / Épreuve 4                                                                                                                                                           PAGE  9 

ACTIVITÉ 3 

Activité 3.1.a CANDIDAT A 

 

 
Κυριακάτικα εκπαιδευτικά προγράμματα 
Καςά ςη διάοκεια ςηπ υοξμιάπ ποαγμαςξπξιξύμε εκπαιδεσςικέπ εκδηλώρειπ 
τις Κυριακές για παιδιά 5-12 ετώμ. Οι εκδηλώρειπ έυξσμ εσού τάρμα 
θεμάςχμ από ςημ ιρςξοία και ςη μσθξλξγία, όπχπ η καθημεοιμή ζχή ρςημ 
Αουαιόςηςα, ςξ παιυμίδι ρε όλεπ ςιπ ιρςξοικέπ πεοιόδξσπ, ξ κόρμξπ ςηπ 
τύρηπ ρε έογα ςέυμηπ, ςξ βιβλίξ ρςξμ αουαίξ και ςξ βσζαμςιμό κόρμξ, η 
εκπαίδεσρη, ςξ θέαςοξ και η ιρςξοία ςηπ γοατήπ. 
Επίρηπ, ποαγμαςξπξιξύμςαι εκδηλώρειπ με ατξομή ςξμ εξοςαρμό 
παγκόρμιχμ ημεοώμ και εθμικώμ εξοςώμ. Οι εκδηλώρειπ ασςέπ 
πλαιριώμξμςαι με εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ, ξι ξπξίεπ ρςηοίζξμςαι 

πάμςα ρςημ εμεογηςική ρσμμεςξυή ςχμ παιδιώμ. 

www.ime.gr 

 

 

Activité 3.1.b CANDIDAT B 

 

 

Η ελιά: Σο χρυσάφι της ελλημικής γης 
Η ελιά είμαι δέμςοξ δεμέμξ με ςημ ιρςξοία ςξσ ςόπξσ 
μαπ, αλλά και με ςξ μύθξ. Έμα δέμςοξ ρημαμςικό για 
ςξμ ελλημικό πξλιςιρμό, με ποξψόμςα ςα ξπξία 
ρσμβάλλξσμ καθξοιρςικά ρςημ σγεία ςξσ ρύγυοξμξσ 
αμθοώπξσ. 
Αμαζηςήρςε ςημ ιρςξοία ςηπ ελιάπ και ςη 
ρπξσδαιόςηςά ςηπ για ςημ Ελλάδα και ςη Μερόγειξ 
ρςξ εκπαιδεσςικό ποόγοαμμα πξσ απεσθύμεςαι ρε 
μαθηςέπ από Α' έως τ' Δημοτικού καθώπ και ρε παιδιά Νηπιαγωγείου. Τξ 
ποόγοαμμα ποαγμαςξπξιείςαι ρε ειδικά διαμξοτχμέμη αίθξσρα ςξσ 
Κςηοίξσ 9 ςξσ «Ελλημικξύ Κόρμξσ».  
Σο συγκεκριμέμο πρόγραμμα μπορεί μα δεχτεί μέχρι 50 μαθητές.  

www.ime.gr 
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Activité 3.2.a CANDIDAT A 

 

 

ΕΝΑ ΜΠΟΛ ΖΕΣΗ ΟΤΠΑ ΠΡΙΝ  
ΑΠΟ ΣΟ ΥΑΓΗΣΟ 

Φξβάρςε μα σπξκύφεςε ρε μια 
ζερςή ρξύπα ποιμ από ςξ κσοίχπ 
γεύμα, με ςη ρκέφη πχπ θα 
επιβαούμεςε ςξμ ξογαμιρμό ραπ με 
πεοιςςέπ θεομίδεπ; Ποόρταςη 
έοεσμα ςηπ Ιαςοικήπ Συξλήπ ςξσ 
Παμεπιρςημίξσ ςξσ Τέναπ έτςαρε 
ρςξ ρσμπέοαρμα πχπ αμ τάμε μία 
μεοίδα ρξύπα ποιμ από ςξ κσοίχπ 
πιάςξ, διεσκξλύμξσμε ςξμ 
ξογαμιρμό μαπ μα καςαμαλώρει 
μικοόςεοη πξρόςηςα γεύμαςξπ 
αλλά και επιδξοπίξσ. Έςρι, 
ρύμτχμα με ςξσπ εοεσμηςέπ, 
ακόμη και αμ επιλένξσμε μια 
ρξύπα πλξύρια ρε λιπαοά, η 
ποόρληφη θεομίδχμ καςά ςξ 
γεύμα θα μειχθεί ρε πξρξρςό 20%.  

Forma 

 

 

 

Activité 3.2.b CANDIDAT B 

 

 
 

ΝΑ ΑΠΟΦΔΤΓΩ ΣΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ; 

Οι εοεσμηςέπ σπεμθσμίζξσμ όςι η λξγική 
καςαμάλχρη ζσμαοικώμ δεμ μαπ επιβαούμει 
με πεοιςςά κιλά, αμςίθεςα ςα ζσμαοικά 
ποξρτέοξσμ εμέογεια. Για ςξ λόγξ ασςό ξι 
ποχςαθληςέπ βαρίζξσμ ςη διαςοξτή ςξσπ ρςα 
ζσμαοικά. Έςρι, απξθηκεύξσμ εμέογεια ρςξσπ 
μύεπ ςξσπ, για μα ςημ απελεσθεοώμξσμ 
απξςελερμαςικά όςαμ ςημ υοειάζξμςαι. Η 
σπεοβξλή όμχπ ρσμςελεί ρςημ αύνηρη ςξσ 
ρχμαςικξύ μαπ βάοξσπ με μαθημαςική 
ακοίβεια. Εμείπ ραπ ποξςείμξσμε μα 
πεοιξοιρςείςε ρε έμα τλιςζάμι ςξσ ςραγιξύ 
μακαοόμια, πξσ ιρξδσμαμεί με 220 θεομίδεπ, 
μα ςα ρσμδσάρεςε με τοέρκα λαυαμικά και 
ράλςρα μςξμάςαπ και μα ςα απξλαύρεςε 
υχοίπ καμέμα άγυξπ.  

Forma 
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Activité 3.3.a CANDIDAT A 

 

 

Απίστευτη Ιστορία του 

Μπέμτζαμιμ Μπάτομ 

Τπόθεση: Η εκπληκςική ιρςξοία εμόπ 
άμςοα, ςξσ Μπέμςζαμιμ Μπάςξμ, πξσ 
γεμμήθηκε ξγδόμςα υοξμώμ και 
καθώπ πεομξύραμ ςα υοόμια γιμόςαμ 
όλξ και πιξ μέξπ. Ξεκιμώμςαπ ςξ 1918 
από ςη Νέα Οολεάμη, ρςξ ςέλξπ ςξσ 
Α' Παγκόρμιξσ Πξλέμξσ και 
τςάμξμςαπ μέυοι ςξμ 21ξ αιώμα, ξ 
άμςοαπ ασςόπ διαγοάτει μία πξοεία 
ζχήπ ςόρξ αρσμήθιρςη, όρξ θα 
μπξοξύρε μα είμαι η ζχή 
ξπξιξσδήπξςε αμθοώπξσ. Σσμαμςά 
αμθοώπξσπ, αμακαλύπςει μέα μέοη, 
βοίρκει και υάμει ςημ αγάπη, ςιπ 
υαοέπ ςηπ ζχήπ, έουεςαι αμςιμέςχπξπ 
με ρσμαιρθήμαςα πξσ νεπεομξύμ ςξ 
υοόμξ. 

www.in.gr 

 
 
 

Activité 3.3.b CANDIDAT B 

 
 

 

Μαδαγασκάρη 2 
Τπόθεση: Πξύ είυαμε ατήρει ςη 
γμχρςή μαπ παοέα με ςα ςέρρεοα 
ζώα, ςξ λιξμςάοι, ςη ζέβοα, ςημ 
καμηλξπάοδαλη και ςξμ ιππξπόςαμξ, 
λίγα υοόμια ποιμ; Μα πξύ αλλξύ; Σςη 
Μαδαγαρκάοη απ' όπξσ ποξρπαθξύμ 
ςώοα μα τύγξσμ, ώρςε μα 
επιρςοέφξσμ ρςημ "παςοίδα" ςξσπ, ςη 
Νέα Υόοκη! Τξ αεοξπλάμξ είμαι 
έςξιμξ ποξπ απξγείχρη (όρξ έςξιμξ 
μπξοεί μα είμαι έμα αεοξπλάμξ πξσ 
έυξσμ επιρκεσάρει πιγκξσΐμξι) και 
έπειςα από λίγα λεπςά πςήρηπ, 
ποξργειώμεςαι ρςη μέρη ςηπ 
Ατοικήπ! Εκεί, καθέμαπ από ςξσπ 
ποχςαγχμιρςέπ μαπ βοίρκει όλξ και 
κάπξιξμ δικό ςξσ, αλλά και πάλι, 
μπξοεί η Ατοική μα ρσγκοιθεί με ςξ 
"ρπιςικό" ςξσπ ρςη Νέα Υόοκη; 

www.in.gr 
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Activité 3.4.a CANDIDAT A 
 

SHOPPING: ΠΩ ΝΑ ΠΡΟΣΑΣΕΨΕΣΕ ΣΟΝ ΕΑΤΣΟ Α  

1. Ακ ε πνμζθμνά ζάξ θαίκεηαη πμιύ θαιή γηα κα είκαη αιεζηκή, 

ηόηε μάιιμκ δεκ είκαη αιεζηκή. 

2. ογθνίκεηε ηεκ ηημή ημο ίδημο πνμσόκημξ ζε δηαθμνεηηθά 

θαηαζηήμαηα. 

3. Γπημέκεηε κα πάνεηε γναπηά θάζε 

οπόζπεζε ή εγγύεζε. 

4. Μεκ οπμγνάθεηε θάηη πμο δεκ έπεηε 

δηαβάζεη ή δεκ θαηαιαβαίκεηε. 

5. Μεκ αθήκεηε ημοξ πςιεηέξ κα ζαξ 

θάκμοκ κα αηζζάκεζηε άζπεμα επεηδή 

δε ζέιεηε κα λμδέρεηε πνήμαηα. 

6. Δηαβάζηε ηα μηθνά γνάμμαηα.  

7. Κάκηε ενςηήζεηξ. 
Science Illustrated  

 

 

 

 

 
Activité 3.4.b CANDIDAT B 

 

SHOPPING: ΠΩ ΝΑ ΠΡΟΣΑΣΕΨΕΣΕ ΣΟΝ ΕΑΤΣΟ Α 

1. Όηακ δείηε θάηη πμο ζέιεηε κα αγμνάζεηε, αιιά είκαη αθνηβό, 

πενημέκεηε κα πενάζμοκ 24 ώνεξ πνηκ ημ θάκεηε. 

2. Κναηάηε ηηξ απμδείλεηξ. 

 

3. Μεκ αγμνάδεηε θάηη μόκμ θαη μόκμ 

γηα κα ηθακμπμηήζεηε ημκ 

πςιεηή.4. Κάκηε μηα ιίζηα με ηα 

πνάγμαηα πμο πνεηάδεζηε πνηκ 

θύγεηε από ημ ζπίηη. 

5. Μεκ αγμνάδεηε πνάγμαηα ηεκ 

ηειεοηαία ζηηγμή. 

6. Υνεζημμπμηήζηε ημ δηαδίθηομ, αιιά 

με πνμζμπή. 

7. Μεκ πεγαίκεηε κα ρςκίζεηε 

ηνόθημα όηακ είζηε πεηκαζμέκμη. 
Science Illustrated 
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Activité 3.5.a CANDIDAT A 

Δηαθμπέξ ζημ ΒΤΘΟ    
Poseidon Undersea Resort (Νησιά Φίτζι) 

Πνόθεηηαη γηα μηα θαηαζθεοή άκεο 

πνμεγμομέκμο, θαζώξ, με ηεκ μιμθιήνςζή 

ηεξ, ζα πνμζθένεη ηε δοκαηόηεηα 

οπμζαιάζζηαξ δηαμμκήξ ζε οπενπμιοηειείξ 

λεκμδμπεηαθέξ εγθαηαζηάζεηξ, μη μπμίεξ 

είκαη «βοζηζμέκεξ» δέθα μέηνα θάης από 

ηεκ επηθάκεηα ηεξ ζάιαζζαξ. Σμ 70% ηςκ 

δςμαηίςκ ζα δηαζέημοκ εηδηθέξ ηδαμανίεξ, 

από όπμο μη επηζθέπηεξ ζα μπμνμύκ κα 

παναθμιμοζμύκ ημκ πμνό ηςκ εηδώκ ημο 

βοζμύ ή αθόμε θαη κα ηα ηαΐζμοκ με ημ 

πάηεμα εκόξ θμομπημύ. Μμκαδηθό μεημκέθηεμα αοηήξ ηεξ οπμβνύπηαξ δηαμμκήξ είκαη όηη ζαομαζηέξ 

ημο Κμοζηό ζα πνεηαζηεί κα θάκμοκ μηα μεγάιε «βμοηηά» ζημ πμνημθόιη ημοξ… 
www.tovima.gr 

 

 
 

 

 
 
 

Activité 3.5.b CANDIDAT B 
 

Σμ μηθνό ζπίηη ζημ… πμηάμη 
 

 

Ο Σδμκ θαη ε Ρέηηζει Φηηδηδέναικη είκαη δύμ από 

ημοξ πηιηάδεξ Λμκδνέδμοξ πμο επηιέγμοκ κα 

δήζμοκ ζε πιςηό ζπίηη ζημκ πμηαμό Σάμεζε, 

επεηδή δεκ έπμοκ ηα πνήμαηα γηα κα αγμνάζμοκ 

έκα «θακμκηθό» ζπίηη. «ηεκ ανπή κόμηδα όηη δεκ 

ζα μπμνμύζα κα δήζς εδώ μέζα, επεηδή είμαη 

πμιύ ρειή. Αιιά δεκ ακηημεηώπηζα πμηέ 

πνόβιεμα. Καηά η’ άιια, πμηέ πνηκ δεκ είπα μπεη 

ζε ζθάθμξ», ιέεη ε 28πνμκε Ρέηηζει, ζημ ζαιόκη 

ημο πιεμύμεκμο ζπηηημύ ηεξ, ζημ Ακαημιηθό 

Λμκδίκμ. Σόζμ πμιύ όμςξ ηεξ άνεζε, ηειηθά, πμο, 

μαδί με ημ ζοκμμήιηθμ ζύδογό ηεξ, αγόναζακ έκα… 
Κ 

 

http://www.poseidonresorts.com/
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Activité 3.6.a CANDIDAT A 
 

 

 

Μηράιεο Χαηδεγηάλλεο 

 Γελλήζεθε ζηε Λεσκωζία ηεο Κύπξνπ, ζηηο 5 
Ννεκβξίνπ 1979. 

 Έρεη πηπρίν πιάνοσ θαη κιθάρας. 

 Σν Μάξηην ηνπ 2000 θπθινθνξεί ηνλ πξώην 
πξνζσπηθό δίζκο ηνπ, κε δώδεθα ηξαγνύδηα, ζε 
ηξία από ηα νπνία έρεη γξάςεη ν ίδηνο ηε κνπζηθή. 

 Σν θαινθαίξη ηνπ 2004, πξαγκαηνπνίεζε κεγάιε 
πεξηνδεία κε ζσνασλίες ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ 
Κύπξν. Πνιύ ζεκαληηθή επίζεο ήηαλ ε 
ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ηειεηέο έλαξμεο θαη ιήμεο 
ησλ Ολσμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004». 

 Σν 2007 ζξηάκβεπζε ζηα Μοσζικά Βραβεία 
Αρίων, κε 8 ζπλνιηθά βξαβεία, αλάκεζά ηνπο 
απηά ηνπ θαιύηεξνπ ηξαγνπδηζηή θαη ηνπ 
θαιύηεξνπ δίζθνπ ηεο ρξνληάο. 

el.wikipedia.org 

 

 

Activité 3.6.b CANDIDAT B 
 

άθεο Ρνπβάο 

 Γελλήζεθε ζηελ Κέρκσρα, ζηηο 5 Ιαλνπαξίνπ 
1972. 

 Από κηθξόο είρε πάζνο γηα ηε γπκλαζηηθή θαη, 
όζνλ αθνξά ηε κνπζηθή, ην ίλδαικά ηνπ ήηαλ ν 
Elvis Presley. 

 Έθαλε ηελ πξώηε επαγγεικαηηθή εκθάληζή ηνπ 
ζηελ Αζήλα ην 1991 θαη, ιίγνπο κήλεο αξγόηεξα, 
πήξε ην βξαβείν θαιύηεξνπ ηξαγνπδηνύ ζην 
Φεζηιβάλ Σραγοσδιού Θεζζαλονίκης.  

 Σν 2004 εθπξνζώπεζε ηελ Ειιάδα ζην 
δηαγσληζκό ηξαγνπδηνύ ηεο Eurovision ζηελ 
Κσλζηαληηλνύπνιε, όπνπ θαηέθηεζε ηελ ηξίηε 
ζέζε. Σν Μάην ηνπ 2009 ζα εθπξνζσπήζεη μαλά 
ηελ Ειιάδα ζηνλ ίδην δηαγσληζκό, ν νπνίνο ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί, απηή ηε θνξά, ζηε Μόζρα. 

 Σν 2007 πξσηαγσλίζηεζε ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή 
ηαηλία Alter Ego.  

el.wikipedia.org  
 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD
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Activité 3.7.a CANDIDAT A 

 

Η BARBIE ΓΥΓΙ ΓΓΝΓΘΛΙΑ Η Barbie γημνηάδεη θέημξ ηα 50 πνόκηα ηεξ! 

Δεμημονγήζεθε ζηε Νέα Τόνθε, ημ 1959, από 

ημκ Έιημη Υέηκηιεν θαη ηε ζύδογό ημο Ρμοζ, εκώ 

πήνε ημ όκμμά ηεξ από ηεκ θόνε ηεξ 

μηθμγέκεηαξ, Μπάνμπανα. Δύμ πνόκηα ανγόηενα 

δεμημονγήζεθε θαη μ θίιμξ ηεξ, ζημκ μπμίμ ε 

Ρμοζ θαη μ Έιημη έδςζακ ημ όκμμα ημο δεύηενμο 

γημο ημοξ, Ken. Πάκς από έκα δηζεθαημμμύνημ 

Barbie πμοιήζεθακ ζε πενηζζόηενεξ από 150 

πώνεξ, μέπνη ζήμενα. Σμ 90% ηςκ θμνηηζηώκ 

ζηηξ Ηκςμέκεξ Πμιηηείεξ, ηα ηειεοηαία 40 

πνόκηα, είπε απμθηήζεη ημοιάπηζημκ μία Barbie!  
Kid’s fun οδηγός  

 
 
 
 
 
 
 

Activité 3.7.b CANDIDAT B 

Πέζακε μ δεμημονγόξ ηςκ Playmobil 

Πέζακε, ζε ειηθία 79 εηώκ, μ δεμημονγόξ 

ηςκ Playmobil, Υακξ Μπεθ, ζύμθςκα με 

ακαθμίκςζε ηεξ γενμακηθήξ εηαηνίαξ πμο 

θαηαζθεοάδεη ηα παγθμζμίςξ γκςζηά 

παηπκίδηα. Σμ πνώημ παηπκίδη Playmobil ήηακ 

έκα πιαζηηθό «ακζνςπάθη» ύρμοξ 7,5 

εθαημζηώκ, ηδακηθό γηα ημ πένη εκόξ παηδημύ, 

ημ μπμίμ θοθιμθόνεζε ημ 1974.    

Ο Υακξ Μπεθ μεγάιςζε ζε μία μηθμγέκεηα με δέθα παηδηά θαη έηζη λεθίκεζε κα θηηάπκεη παηπκίδηα 

γηα ηα αδέιθηα ημο. Σα επόμεκα πνόκηα, αοηέξ μη θηγμύνεξ γέμηζακ εθαημμμύνηα παηδηθά –θαη όπη 

μόκμ– δςμάηηα.  
www.naftemporiki.gr 
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Activité 3.8.a CANDIDAT A 
 

 

Η κοινωνία ηων μσρμηγκιών  

 

Σα κηθξνζθνπηθά δσάθηα κε ηα έμη πόδηα 
δνπλ ζε ηέιεηεο θνηλσλίεο. Έλα κπξκήγθη δε 
ζα θαηάθεξλε λα δήζεη κόλν ηνπ πάλσ από 
ιίγεο κέξεο, γη’ απηό θαη δνπλ ζε νκάδεο. Ο 
αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο θπκαίλεηαη από κηα 
ληνπδίλα έσο εθαηνκκύξηα.  
Μέρξη ζήκεξα νη δσνιόγνη γλσξίδνπλ 
πεξηζζόηεξα από 16.000 δηαθνξεηηθά είδε 
κπξκεγθηώλ θαη ζπλερώο αλαθαιύπηνπλ 
θαηλνύξηα. Σα κηθξόηεξα έρνπλ κήθνο 
ζρεδόλ έλα ρηιηνζηό, ελώ ηα κεγαιύηεξα 
κπνξεί λα θηάζνπλ κέρξη θαη ηα 
ηξία εθαηνζηά. Αλ θαη ην θαζέλα 
δπγίδεη κόλν κεξηθά ρηιηνζηά ηνπ 
γξακκαξίνπ, ην βάξνο ησλ 
κπξκεγθηώλ όινπ ηνπ θόζκνπ 
μεπεξλά απηό ησλ αλζξώπσλ! 

Κ  
 
 
 
 
 

Activité 3.8.b CANDIDAT B 

 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΗ ΠΟΛΙΚΗ ΑΡΚΟΤΔΑ 
Οη πνιηθέο αξθνύδεο 
είλαη από ηα δπλαηόηεξα 
δώα ηεο μεξάο, αιιά, 
όηαλ είλαη κσξά, είλαη 

πνιύ γιπθά θαη αμηαγάπεηα. Σα ελήιηθα αξζεληθά 
δπγίδνπλ από 650 έσο 800 θηιά, ελώ ηα ζειπθά 
θηάλνπλ ηα 500 θηιά. Μηα ελήιηθε αξζεληθή πνιηθή 
αξθνύδα θηάλεη ηα 4 κέηξα κήθνο, ελώ ηα ζειπθά 
δελ μεπεξλνύλ ηα 3 κέηξα. Οη ζειπθέο αξθνύδεο 
γελλνύλ 2 ή 3 κηθξά, βάξνπο 500 γξακκαξίσλ, 
γύξσ ζην Δεθέκβξην. Σξέθνληαη κε ην γάια ηεο 
κεηέξαο ηνπο θαη κεγαιώλνπλ γξήγνξα. Σνλ 
Απξίιην αθνινπζνύλ ηε κακά-αξθνύδα ζηνλ πάγν, 
έρνληαο πηα βάξνο 10 θηιά. Σα κηθξά καζαίλνπλ όια 
όζα πξέπεη λα κάζνπλ παίδνληαο κε ηε κεηέξα 
ηνπο. 

GEO 

 


