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ΘΕΜΑΤΑ
A TEXTE
Από το βιβλίο C’ est clair 1, Unité 4, page36 : « Où est-ce que vous allez ? »

1. D’ après le dialogue ci-dessus (Σύμφωνα με τον παραπάνω διάλογο):
a. Ré pondez aux questions (Απαντήστε στις ερωτήσεις):
/4
1. Comment est le collège ?
…………………………………………………………………………………………..
2. Les salles de cours sont à côté de la cantine ?
…………………………………………………………………………………………
b. Vrai ou faux ? Cochez la bonne case (Σωστό ή Λάθος; σημειώστε με Χ στο σωστό
κουτί):
/4
VRAI FAUX
1.Le collège d’ Alice est un petit collège

2.Le gymnase est la salle pour la gymnastique
3. Marion et Akim viennent de la cantine
4.Alice et Sté phane vont à la cantine
B GRAMMAIRE
1.Complé tez les phrases suivantes avec (Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις με
την πρόθεση à) à, au , à la, à l’, aux :
/1
1. Tu vas ……………………… cantine
2. Nous habitons …………………….. Madrid
3. Vous arrivez ………………………. é cole à 2 heures ?
4. Ils sont …………………………… salles de cours
5. Vous allez ……………………........bureau du directeur ?
b) de, du, de la, de l’, des
/1
1. Ils sont …………………………. Bretagne
2. Il revient ……………………….. Etats-Unis
3.Je viens ……………………….. gare
4. Tu viens ………………………...magasin « La Fayette »
5. Il revient ……………………….. aé roport
2.Mettez les verbes entre parenthèses à la forme convenable (Βάλτε τα ρήματα στις
παρενθέσεις στο σωστό τύπο)
/2
1. Elles (aller)……………………….. à Volos.
2. Tu (faire) ………………………… de la gymnastique.
3. Il (venir) ………………………….. de l’ hôpital.
4. Nous (commencer) …………………… les cours à 8 heures
5. Vous (finir) ……………………… vos devoirs ?
6. Tu (aller) ……………………………. au collège ?
7. Vous (faire) …………………………. la cuisine.
8. On (finir) …………………………….. les exercices à 6 heures
3. Complé tez avec l’ adjectif possessif : mon,ton,son,ma,ta,sa,mes,tes,ses
(Συμπληρώστε με το κτητικό επίθετο):
/1
a) 1. Tu as une femme. Tu as ………………… femme
2. Il a un enfant. Il a ………………… enfant.
3. J’ ai des chats. J’ ai ………………. chats
4. Elle a une gomme. Elle a ………………. gomme
b) Ecrivez les jours de la semaine (Γράψτε τις μέρες τις εβδομάδας):
/1
………………………………..
………………………………...
…………………………………

……………………………….
………………………………
………………………………..
……………………………….
4. Ecrivez l’ heure courante en toutes lettres (Γράψτε την ώρα στην καθομιλουμένη
με γράμματα)
/2
1. Είναι 4 και μισή …………………………………………
2. Είναι 7 παρατέταρτο ……………………………………………..
3. Είναι 12 το μεσημέρι και πέντε ……………………………………………..
4. Είναι 11 παραείκοσι ……………………………………………………….
C.DICTEE
Unité 3, Dialogue « C’ est ton grand-père ? »
/4
Ré pondez à toutes les questions (Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις)

BONNE CHANCE!!
Ο Διεuθυντής

Οι εισηγήτριες

