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ATTENTION 
 N’ouvre pas le livret avant le début de l’épreuve. 

 Essaie d’effectuer les deux activités sur le cahier de réponses prévu à cet effet. 

 Durée de l’épreuve : 40 minutes. 

ΠΡΟΣΟXH 
 Μην ανοίξεις το τευχίδιο πριν από την έναρξη της εξέτασης. 

 Να αναπτύξεις και τις δύο δραστηριότητες στο ειδικό τετράδιο γι’ αυτήν  
       την εξέταση. 

 Διάρκεια της εξέτασης: 40 λεπτά. 
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ACTIVITÉ 1 

 

Le magazine OKAPI réalise une enquête sur les loisirs des 

jeunes de 10 à 15 ans. Tu réponds au questionnaire ci-dessous 

pour participer à cette enquête (50 mots environ). 

Recopie le questionnaire complété dans ton cahier. 
 

 
Το περιοδικό OKAPI πραγματοποιεί μία έρευνα για τις 

δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου των νέων 10-15 χρονών. 

Για να συμμετάσχεις στην έρευνα αυτή, πρέπει να απαντήσεις 

στο παρακάτω ερωτηματολόγιο (50 λέξεις περίπου). 

Αντίγραψε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο στο τετράδιό σου. 

 
  

PETIT QUESTIONNAIRE LOISIRS 

    Ton âge : ___________  

    Tu es             une fille            un garçon 

 Quelle musique tu écoutes ? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Qu’est-ce que tu aimes lire ? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Quels films tu préfères voir ?  ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Quelle fête tu aimes le plus ? _________________________________________ 

Pourquoi ? ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Où tu aimes passer tes vacances d’été ? _______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Pourquoi ? ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________      

 Qu’est-ce que tu aimes faire pendant les vacances d’été ?________________ 

_____________________________________________________________________ 

Pourquoi ? ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________      
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ACTIVITÉ 2 

 
Tu viens de visiter une exposition photo qui t’a beaucoup impressionné(e). À cet effet, tu écris 

un e-mail à Julien, ton ami français, dans lequel : 

 tu lui écris quand et avec qui tu as visité l’exposition photo, 

 tu lui exprimes ton enthousiasme pour cette exposition, 

 tu lui décris la photo ci-dessous qui est ta photo préférée de l’exposition, 

 tu lui expliques pourquoi tu aimes prendre des photos. 

Signe ton texte Nikos ou Niki (100 mots environ). 

 
 
Επισκέφθηκες μία έκθεση φωτογραφίας που σου έκανε μεγάλη εντύπωση. Με την αφορμή 

αυτή, γράφεις στον Julien, τον φίλο σου από τη Γαλλία, ένα e-mail στο οποίο: 

 του γράφεις πότε και με ποιον πήγες στην έκθεση φωτογραφίας, 

 του εκφράζεις τον ενθουσιασμό σου για την έκθεση, 

 του περιγράφεις την παρακάτω φωτογραφία που σου άρεσε περισσότερο από αυτές 
που είδες στην έκθεση, 

 του εξηγείς γιατί σου αρέσει να βγάζεις φωτογραφίες. 

Υπογράφεις Νίκος ή Νίκη (100 λέξεις περίπου). 

 

 

 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


