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ATTENTION 
• N’ouvre pas le livret avant le début de l’épreuve. 
• Essaie de répondre à toutes les questions. 
• Donne une seule réponse pour chaque question. 
• Reporte tes réponses sur la feuille de réponses « 3 ». 
• Durée de l’épreuve = durée du CD. 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Μην ανοίξεις το τευχίδιο πριν από την έναρξη της εξέτασης. 
• Προσπάθησε να απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα. 
• ∆ώσε µία µόνο απάντηση για καθένα από αυτά. 
• Να µεταφέρεις τις απαντήσεις σου στο έντυπο «3». 
• Η εξέταση διαρκεί όσο και το CD. 
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ACTIVITÉ 1 
 

Quelqu’un parle à Sylvie. Pourquoi ? 
Για ποιο λόγο µιλούν στη Sylvie; 

Tu vas entendre chaque phrase trois fois. Pour chaque item, mets une croix dans la bonne case. 
Θα ακούσεις την κάθε πρόταση τρεις φορές. Σηµείωσε µε x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 

 

 

Item 1     Μιλούν στη Sylvie για να � 

 A � � της προτείνουν κάτι; 

 B � � την ευχαριστήσουν για κάτι; 

 C � � της υποσχεθούν κάτι; 

   

Item 2     Μιλούν στη Sylvie για να � 

 A � � της ζητήσουν συγγνώµη; 

 B � � της ζητήσουν να κάνει κάτι; 

 C � � της ζητήσουν µία πληροφορία; 

   

Item 3     Μιλούν στη Sylvie για να � 

 A � � της δώσουν την άδεια να κάνει κάτι; 

 B � � της δώσουν µία απάντηση; 

 C � � της δώσουν µία συµβουλή; 

   

Item 4     Μιλούν στη Sylvie για να � 

 A � � την καθησυχάσουν; 

 B � � την συγχωρήσουν; 

 C � � την αποχαιρετήσουν; 

   

Item 5     Μιλούν στη Sylvie για να � 

 A � � της δώσουν κουράγιο; 

 B � � της δώσουν µία συµβουλή; 

 C � � της δώσουν µία πληροφορία; 
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ACTIVITÉ 2 
 

Tu vas entendre Eva Joly qui réserve une chambre par téléphone. Complète sa fiche 
de réservation. 
Θα ακούσεις την Eva Joly να κάνει κράτηση ενός δωµατίου τηλεφωνικά. Συµπλήρωσε 
την κάρτα της κράτησης. 

Tu vas entendre ce qu’elle dit trois fois. Pour chaque item, écris sur les pointillés. 
Θα ακούσεις αυτά που λέει τρεις φορές. Συµπλήρωσε τα κενά. 

 

 

 
  

NOM, PRÉNOM : 

 

Joly Eva 

Item 6  DURÉE DU SÉJOUR : UUUUUUUUUUUUU. 

Item 7  JOUR D’ARRIVÉE : UUUUUUUUUUUUU. 

Item 8  PROFESSION : UUUUUUUUUUUUU. 

Item 9  DOMICILE : UUUUUUUUUUUUU. 

Item 10  NATIONALITÉ : UUUUUUUUUUUUU. 

    

 

 

ACTIVITÉ 3 
 

De qui parlent ces personnes ? 
Για ποιον µιλούν τα άτοµα αυτά; 

Tu vas entendre chaque phrase trois fois. Pour chaque item, mets une croix dans la bonne case. 
Θα ακούσεις την κάθε πρόταση τρεις φορές. Σηµείωσε µε x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι. 

 

 A. 

D’un 
écrivain  

B. 

D’un 
agriculteur 

C. 

D’un 
pâtissier 

D. 

D’un 
coiffeur 

E. 

D’un  
facteur 

Item 11      

Item 12      

Item 13      

Item 14      

Item 15      
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ACTIVITÉ 4 
 

Tu vas entendre des informations à propos d’un événement scolaire. Complète tes notes. 
Θα ακούσεις πληροφορίες για µια σχολική εκδήλωση. Συµπλήρωσε τις σηµειώσεις σου. 

Tu vas entendre ces informations trois fois. Pour chaque item, écris sur les pointillés. 
Θα ακούσεις αυτές τις πληροφορίες τρεις φορές. Συµπλήρωσε τα κενά. 

 
 
 

Item 16 Nous allons organiser uneU  UUUUUUUUUUUUU. 

Item 17 Date de l’événement : UUUUUUUUUUUUU. 

Item 18 L’événement va commencer àU UUUUUUUUUUUUU. 

Item 19 Les mamans vont préparer unU UUUUUUUUUUUUU. 

Item 20 Premier prix :  UUUUUUUUUUUUU. 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ∆ΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ 
ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3. 

 

  
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


