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Lexique réalisé à l'aide de e-DicoTegos Français<>Grec   
 

PREMIÈME PARTIE : COMPRÉHENSION DE L’ORAL - PRODUCTION ORALE 
 

DOSSIER N°1: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 13   Track  01             

débrouiller (se) v. tr. & pron. = καταφέρνω, τα βγάζω πέρα, τα φέρνω βόλτα, αντεπεξέρχομαι   

têtu,e adj. = ξεροκέφαλος-η, ισχυρογνώμων, πεισματάρης-α, στενοκέφαλος-η, σκληροκέφαλος-η  
 

  EXERCICE 2            page 13   Track  02 

gobelet n. m. = το κύπελλο, το ποτηράκι, η κούπα, το φλιτζάνι   

être légion expr. = είμαστε πολλοί, είμαστε πολυάριθμοι, είμαστε πολυπληθής   

ramette n. f. = ο πάκος, η δεσμίδα, το κουτί  

avérer (s’) v. tr. & pron. = επαληθεύω-ομαι, αποδεικνύω-ομαι, επιβεβαιώνω-ομαι, προκύπτει  

maintenance n. f. = η διατήρηση, η συντήρηση (π.χ. μηχανημάτων)  

gaspillage n. m. = η σπατάλη, η αλόγιστη δαπάνη    

tenter v. tr. = προσπαθώ, αποπειρώμαι, επιχειρώ, τολμώ/τολμάω, δοκιμάζω  

tri n. m. = η διαλογή, η ταξινόμηση, το ξεδιάλεγμα  

corbeille n. f. = το καλάθι, το κάνιστρο, το πανέρι, ο κάδος (π.χ. στον Η/Υ)   

collecteur,trice n. & adj. = ο συλλέκτης/η συλλέκτρια, εισπράκτορας (π.χ. φόρων)  

bac n. m. = το δοχείο, η λεκάνη, η σχεδία, το απολυτήριο λυκείου       
 

  EXERCICE 3            page 14   Track  03  

inciter v. tr. = παρακινώ, προτρέπω, παροτρύνω, ενθαρρύνω, ωθώ, υποκινώ   

encadrer v. tr. = στελεχώνω, πλαισιώνω, υλοποιώ, περιβάλλω, ελέγχω, κορνιζάρω  

bracelet électronique = το ηλεκτρονικό βραχιολάκι, το βραχιολάκι εντοπισμού (π.χ. υπόδικου)    

spécificité n. f. = η ιδιαιτερότητα, ο ειδικός χαρακτήρας     

coach n. m. = ο προπονητής/η προπονήτρια, ο κόουτς, ο καθοδηγητής    

de quoi = του οποίου , ώστε, πράγμα που, για ποιο πράγμα;, από τι;    

abonné,e adj. = ο συνδρομητής/η συνδρομήτρια, ο θαμώνας, ο μόνιμος πελάτης/η μόνιμη πελάτισσα     

fidéliser n. m. = απολαμβάνω της εμπιστοσύνης, εξασφαλίζω την εμπιστοσύνη, κερδίζω την εμπιστοσύνη,  

                           καθιστώ κάποιον πιστό  

adhérent,e  adj. & n. = το μέλος, οπαδός, πιστός-ή, ο υποστηρικτής/η υποστηρίκτρια   

marqué,e adj. = σημειωμένος-η, μαρκαρισμένος-η, εμφανής, ευδιάκριτος-η, φέρει σημάδι, σημαντικός-ή,  

                           προφανής  
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE           page 15    

téléréalité = το ριάλιτι σόου   

intransigeant,e adj. = αδιάλλακτος-η, ισχυρογνώμων, ανυποχώρητος-η, ανένδοτος-η  

alternative n. f. = η αλτερνατίβα, η εναλλακτική (λύση), η διαδοχή   

site n. m = η τοποθεσία, ο χώρος, ο τόπος, η εγκατάσταση (μτφ), ο διαδικτυακός τόπος, ο ιστότοπος  

subvenir v. tr. indir. = συνδράμω, καλύπτω, βοηθώ/βοηθάω, ενισχύω, αντεπεξέρχομαι  

relever le défi = αντιμετωπίζω μια πρόκληση, ανταποκρίνομαι στην πρόκληση, δέχομαι μια πρόκληση  

préserver v. tr. = προφυλάσσω-ομαι, διαφυλάσσω, συντηρώ, διατηρώ, προστατεύω  

gaspillage n. m. = η σπατάλη, η αλόγιστη δαπάνη, η απώλεια   
 

 DOSSIER N°2: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 16   Track  04 

plateau n. m. = το πλατό (π.χ. τηλεοπτικής εκπομπής), η σκηνή, το στούντιο, το υψίπεδο, το οροπέδιο  

La Goulette = είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη που φιλοξενεί το κεντρικό λιμάνι της Τύνιδας. Βρίσκεται  

                        περίπου δέκα χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας 

première communion = η πρώτη θεία κοινωνία, η πρώτη θεία μετάληψη, η πρώτη θεία ευχαριστία  

Carthage = (Καρχηδόνα) πόλη βόρειοανατολικά της Τύνιδας. Είναι επίσης η περιοχή της αρχαίας 

πόλης με το ίδιο όνομα. 
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  EXERCICE 2            page 16   Track  05 

en ligne = στην τηλεφωνική γραμμή, στο τηλέφωνο, μέσω διαδικτύου, στο διαδίκτυο, διασυνδεδεμένος-η   

dans la foulée = στη συνέχεια, κατά τη διαδιακασία αυτή, μέσα στη φούρια, στη βιασύνη    

antenne n. f. = το υποκατάστημα, το παράρτημα, η αντένα, η κεραία  

vain,e adj. = μάταιος-α-η, ανώφελος-η, ανωφελής, φρούδος-α    

s'y mettre = αρχίζω, ξεκινώ να κάνω κάτι, στρώνομαι (μτφ), αφοσιώνομαι        

bondir v. intr. = πηδώ, αναπηδώ, χοροπηδώ, ορμώ/ορμάω, λαχταρώ  

tablette n. f. = το τάμπλετ, η ταμπλέτα, το δισκίο, η πλάκα, το ραφάκι        

inclus,e adj. = εσώκλειστος-η, έγκλειστος-η, συμπεριλαμβανόμενος-η, που συμπεριλαμβάνει       

dispos,e adj. = ευδιάθετος-η, έτοιμος-η, διαθέσιμος-η, πρόθυμος-η        
 

  EXERCICE 3            page 17   Track  06 

CDI = η σύμβαση αορίστου χρόνου, η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου  

à peine loc. adv. = μόλις, ελάχιστα, λίγο, ίσα-ίσα, μόλις και μετά βίας, προ ολίγου  

embaucher v. tr. = προσλαμβάνω, απασχολώ, αγκαζάρω  

CAC 40 = ο βασικός δείκτης του χρηματιστηρίου του Παρισιού  

flou,e adj. = ασαφής, θολός-ή, φλου, αόριστος-η, η ασάφεια  

business analyst = ο επιχειρηματικός αναλυτής  

brief n. m. = το μπρίφινγκ, η συνοπτική ενημέρωση, η σύντομη ενημέρωση 

invisible adj. = αόρατος-η, αφανής, αθέατος-η, αδιόρατος-η, άβλεπτος-η  

empêcher (s’) v. tr. & pron. = εμποδίζω-ομαι,  παρεμποδίζω-ομαι,  κωλύω-ομαι,  αποσοβώ 

promu,e adj. & n. = προαγωγικός-ή, προβιβάσιμος-η, προβιβαστέος-α    

propulsé,e adj. = προωθητικός-ή, τροφοδοτικός-ή  

enchaîner (s’) v. tr. & pron. = συνεχίζω, συνδέω-ομαι, συνεχίζω, αλληλοσυνδέω-ομαι  

reporting n. m. = η αναφορά, τα πρακτικά, ο απολογισμός, η έκθεση γεγονότος, η συνοπτική απόδοση  

                             κειμένου, η έκθεση γεγονότος   
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE           page 18    

sous prétexte = με την δικαιολογία ότι, με πρόσχημα ότι, υπό το πρόσχημα ότι, με την πρόφαση  

plaindre (se) v. tr. & pron. = λυπούμαι/λυπάμαι, συμπονώ, παραπονούμαι/παραπονιέμαι, εγκαλώ (νομ.)    

état des lieux = η καταγραφή (π.χ. αντικειμένων), η απογραφή, η τρέχουσα κατάσταση    

alerter n. f. = προειδοποιώ, αφυπνίζω, εγείρω, ξεσηκώνω, επαγρυπνώ, ειδοποιώ, κινητοποιώ  

engager (s’) v. tr.& pron. = δεσμεύω-ομαι, υποχρεώνω-ομαι, προσλαμβάνω-ομαι, στρατολογώ-ούμαι  

échapper (s’) v. intr. & tr. & pron. = διαφεύγω, ξεφεύγω, γλυτώνω, δραπετεύω, ξεγλιστρώ/ξεγλιστράω   

survie n. f. = η επιβίωση   
 

 DOSSIER N°3: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 19   Track  07 

débouché n. m. = η διέξοδος (επαγγελματική), η προοπτική, η αγορά, η ευκαιρία   

boucher (se) v. tr. & pron. = φράζω/φράσσω, βουλλώνω/βουλώνω, κλείνω  

probable adj. = πιθανός-ή, ενδεχόμενος-η, αληθοφανής, επικρατέστερος-η      

filière n. f. = το κανάλι, το δίκτυο, ο κλάδος, ο τομέας     

nécessiter v. tr. = αναγκάζω, καταναγκάζω, απαιτώ  

qualifiant,e adj. = που εξειδικεύει, που καταρτίζει, που προκρίνει, που προσδιορίζει   

IUT = τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα  

BTS = το ανώτερο τεχνικό δίπλωμα, το δίπλωμα τεχνικών σπουδών        

recruter (se) v. tr. & pron. = στρατολογώ, προσλαμβάνω, απασχολώ,   

être convaincu,e = είμαι πεπεισμένος-η, είμαι σίγουρος-η, είμαι προσηλυτισμένος-η  
   

  EXERCICE 2            page 19   Track  08 

entendement n. m. = η νόηση, ο νους, η κατανόηση  

prolifération n. f. = ο πολλαπλασιασμός, η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή, η αύξηση, η εξάπλωση, η διασπορά   

phénoménal,e,aux adj. = θαυμαστός-ή, εκπληκτικός-ή, τεράστιος-α, φαινομενικός-ή  

hallucinant,e adj. = παραισθητικός-ή, απίστευτος-η, καταπληκτικός-ή, φοβερός-ή, τρομακτικός-ή   
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plébisciter v. tr. = εκλέγω με μεγάλη πλειοψηφία, υπερψηφίζω, υποστηρίζω   

similaire adj. = όμοιος-α, παρόμοιος-α, ομοειδής, παρεμφερής  

accro adj. = εθισμένος-η, εξαρτημένος-η, κολλημένος-η (μτφ), λάτρης (μτφ), φανατικός-ή, τοξικομανής (μτφ)  
 

  EXERCICE 3            page 20   Track  09 

enseigne n. f. = η επιγραφή, το όνομα, το έμβλημα, το σήμα (π.χ. εταιρείας), η μάρκα  

épuisant,e adj. = εξαντλητικός-ή, κουραστικός-ή, εξοντωτικός-ή, εξουθενωτικός-ή, ξεθεωτικός-ή  

épuiser (se) v. tr. & pron. = εξαντλώ, εξασθενίζω, καταπονώ, ξεθεώνω, εξασθενώ, καταπονώ   

ne serait-ce que adj. = δεν θα ήταν παρά, έστω, τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, μόνο και μόνο, ίσα-ίσα    

majoré,e adj = προσαυξημένος-η 

compensation n. f. = ο συμψηφισμός, η αντιστάθμιση, η αποζημίωση  

unilatéral,e adj. = μονομερής, μονόπλευρος-η, ετεροβαρής  

être tenu de = είμαι υποχρεωμένος-η, έχω την υποχρέωση 

gêné,e adj. = προβληματισμένος-η, ανήσυχος-η, στενοχωρημένος-η/στεναχωρημένος-η, ενοχλημένος-η  
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE           page 21    

prendre à partie = επιτίθεμαι εναντίον κάποιου, τα βάζω με κάποιον, βάλλω εναντίον κάποιου  

nounour n. f. = ο αρκούδος/το αρκουδάκι, το χνουδωτό αρκουδάκι, το λούτρινο  

envahir v. tr. = εισβάλλω, κυριεύω, πλημυρίζω/πλημμυρίζω, καταλαμβάνω, κατακλύζω, κατακτώ  

colonie de vacances = η κατασκήνωση  

complicité n. f. = η συνενοχή, η συνεργία/η συνέργεια, η συναιτιότητα, η συμμετοχή   

documentaliste n. = ο υπεύθυνος βιβλιοθήκης/η υπεύθυνη βιβλιοθήκης   

délire n. m. = το παραλήρημα, το ντελίριο, η παράνοια, η τρέλα, το σαλτάρισμα (μτφ)  

déguiser (se) v. tr. & pron. = μεταμφιέζω-ομαι, μεταμορφώνω-ομαι, παραποιώ, συγκαλύπτω  

pancarte n. f. = η πινακίδα, το πλακάτ  

développement durable = η αειφόρος ανάπτυξη, η βιώσιμη ανάπτυξη, η διαρκής ανάπτυξη, η αειφορία  
 

 DOSSIER N°4: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 22   Track  10 

pencher (se) v. intr. & tr. & pron. = κλίνω, γέρνω, ρέπω, σκύβω, σκέφτομαι (π.χ. ένα θέμα), εντρυφώ      

ne rien à voir avec = δεν έχει σχέση με, δεν έχει να κάνει με, δεν έχει καμία σχέση με       

réticent,e adj. = συγκρατημένος-η, επιφυλακτικός-ή, διστακτικός-ή/δισταχτικός-ή, λιγόλογος-η/ολιγόλογος-η  

rigide adj. = σκληρός-ή, άκαμπτος-η, αλύγιστος-η, ανένδοτος-η, αυστηρός-ή, άτεγκτος-η, ανελαστικός-ή   

de mon temps = στην εποχή μου, στον καιρό μου, επί των ημερών μου     
 

  EXERCICE 2            page 22   Track  11 

surdimensionné,e adj. = υπέρογκος-η, τεράστιος-α, πελώριος-α, μεγάλου μεγέθους, υπερμεγέθης  

gaspillage n. m. = η σπατάλη, η αλόγιστη δαπάνη    

resserré,e adj. = στενός-ή, σφιχτός-ή, κλειστός-ή  

implication n. f. = η εμπλοκή, η συνενοχή, η συμμετοχή, η ανάμειξη, η επίπτωση, η συνέπεια        

rembourrer v. tr. = γεμίζω, παραγεμίζω  

générer v. tr. = γεννώ/γεννάω, αποφέρω, δημιουργώ, παράγω  

tenter v. tr. = προσπαθώ, αποπειρώμαι, επιχειρώ, τολμώ/τολμάω, δοκιμάζω, δελεάζω  

faire la chasse au vide = αποβάλλω τις μεγάλες συσκευασίες, αποφεύγω την υπερσυσκευασία  

cosmétique adj. = καλλυντικός-ή, κοσμητικός-ή, τα καλλυντικά (πληθ.), η κοσμητική         

empreinte n. f. = το σημάδι, το ίχνος, το αποτύπωμα   

quasi nul,le = σχεδόν μηδενικός-ή, ανύπαρκτος-η  
 

  EXERCICE 3            page 23   Track  12 

CNRS = το εθνικό κέντρο επιστημονικής έρευνας (ΕΚΕΕ)  

s'y prendre = ενεργώ, χειρίζομαι      

germe n. m. = graine n. f., embryon n. m., commencement n. m., ferment n. m. 

aligner (s’) v. tr. & pron.= εναρμονίζω-ομαι, ευθυγραμμίζω-ομαι, εξισώνω-ομαι, εξομοιώνω-ομαι,  

                                            προσαρμόζω-ομαι  

difforme adj. = δύσμορφος-η, χοντρός-ή/χονδρός-ή, άσχημος-η, παραμορφωμένος-η  
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à forte technologie = υψηλής τεχνολογίας, η τεχνολογία αιχμής, η υπερσύγχρονη τεχνολογία  

malnutrition n. f. = ο υποσιτισμός, η κακή διατροφή, η υποσίτιση  

extraire (se) v. tr. & intr. & pron. = εξορύσσω, εξάγω, αφαιρώ, εκχυλίζω,  διακτινίζομαι  

intermédiaire adj. inv. = ενδιάμεσος-η, μεσολαβητικός-ή, διαμεσολαβητικός-ή, ο μεσάζων, ο μεσολαβητής/  

                                        η μεσολαβήτρια, ο διαμεσολαβητής/η διαμεσολαβήτρια  

retrouver (se) v. tr. & pron. = βρίσκω/ευρίσκω, ξαναβρίσκω, ξανασυναντώ, ανακτώ, τα βρίσκω με τον  

                                                 εαυτό μου, ανασυγκροτώ/ανασυγκροτούμαι   

gain n. m. = το κέρδος, το όφελος, η απολαβή, η απόδοση  
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE           page 24    

défaut n. m. = το ελάττωμα, το μειονέκτημα, το σφάλμα, η έλλειψη, το ψεγάδι, το κουσούρι (λαϊκ.)  

faute n. f. = η παράλειψη, το σφάλμα, το παράπτωμα, το πταίσμα, το λάθος, το φταίξιμο  

possession n. f. = η κτήση, η κατοχή, η κυριότητα, η νομή, η ιδιοκτησία  

en ce sens adv. = υπό την έννοια ότι, καθώς, αφού  

civisme n. m. = η ευσυνειδησία (νομ.), η πολιτική συνείδηση, η φιλοπατρία  

apaisé,e adj. = καταπραϋντικός-ή, κατευναστικός-ή, καθησυχαστικός-ή, ηρεμιστικός-ή  
 

 DOSSIER N°5: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 25   Track  13 

emblématique adj. = εμβληματικός-ή, συμβολικός-ή  

astuce n. f. = το τέχνασμα, το κόλπο, το αστείο, ο δόλος, η εξυπνάδα         

du coup loc. = έτσι, κατά, συνέπεια/κατά συνέπειαν, ξαφνικά, αίφνης, αμέσως          
 

  EXERCICE 2            page 25   Track  14 

embarquer (s’) v. tr. & intr. & pron. = επιβιβάζω-ομαι, μπαρκάρω, μπλέκω, φορτώνω, οδηγώ  

à bord loc. = επάνω/πάνω στο (π.χ. σκάφος), επί (π.χ. του σκάφους), μέσα, κοντά, εν πλω  

équipementier n. m. = ο κατασκευαστής βιομηχανικού εξοπλισμού,  ο προμηθευτής, ο κατασκευαστής  

aléa n. f. = η τύχη, το απρόοπτο, ο αστάθμητος παράγοντας, ο απρόβλεπτος παράγοντας  

signalisation n. f. = η σηματοδότηση, η σηματολογία, η σήμανση, η επισήμανση        

imprévu,e adj. = απρόβλεπτος-η, απροσδόκητος-η, έκτακτος-η, ξαφνικός-ή  

prouesse n. f. = το κατόρθωμα, το επίτευγμα, η ανδρεία, το ανδραγάθημα  

décaler v. tr. = μεταθέτω, μετατοπίζω, αλλάζω την ημερομηνία, αφαιρώ τους τάκους  
 

  EXERCICE 3            page 26   Track  15 

chaîne n. f. = η αλυσίδα, η καδένα, η σειρά, η συνέχεια, το κανάλι, τα δεσμά  

aire d’autoroute = ο χώρος ανάπαυσης σε αυτοκινητόδρομο   

Ile de France = ιστορική και διοικητική περιοχή της Γαλλίας με έδρα το Παρίσι 

transportable adj. = μεταφερόμενος-η, μεταφερτός-ή, μεταφέρσιμος-η, φορητός-ή  

pari n. m. = το στοίχημα, το παιχνίδι, ο τζόγος  

concessionnaire n. = έμπορος, ο εμπορικός αντιπρόσωπος μάρκας αυτοκινήτων   

écoulé,e adj. = που διατέθηκε, που διακινήθηκε, που ρευστοποιήθηκε  

GPS = το παγκόσμιο σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού  

pompe à essence = το πρατήριο βενζίνης, η αντλία βενζίνης, η βενζιναντλία 

ne cesse d’augmenter = συνεχίζει να αυξάνεται, αυξάνει διαρκώς, βαίνει σταθερά αυξανόμενος  

chiffre d’affaires = ο κύκλος εργασιών, ο τζίρος/ο τζύρος    

en partenariat avec = σε συνεργασία με, σε σύμπραξη με   

nouer (s’) v. tr. & intr. & pron. = δένω, κάνω κόμπους, κομποδένω (λαϊκ.), συνδυάζω, συνάπτω 

rentabilité n. f. = η αποδοτικότητα, η κερδοφορία, η απόδοση, το κέρδος  

essai n. m. = η προσπάθεια, η δοκιμή, η πρόβα, η απόπειρα, το τεστ, το δοκίμιο, η τεκμηριωμένη ανάπτυξη  
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE           page 27    

furieux,euse adj. = εξαγριωμένος-η, μανιασμένος-η, έξαλλος-η, ξέφρενος-η, εξοργισμένος-η, έξω φρενών,  

                               οργισμένος-η, φουρκισμένος-η (μτφ), εκνευρισμένος-η  

objection n. f. = η αντίρρηση, η αντιλογία, η διαφωνία, η δυστροπία, η παρατήρηση, η ένσταση   

bienfait n. m. = το ευεργέτημα, η ωφέλεια/το ωφέλημα, η ευεργεσία, η αγαθοεργία    
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caritatif,ve n. f. = εθελοντικός-ή, φιλανθρωπικός-ή  

en ce sens adv. = υπό την έννοια ότι, καθώς, αφού  

bien-être n. m. = η ευημερία, το ευ ζην (λόγ.), η ευφορία, η ευπορία  

consolider (se) v. tr. & pron. = στερεώνω, παγιώνω, σταθεροποιώ-ούμαι, ισχυροποιώ, εδραιώνω, ενισχύω 

renforcer (se) v. tr. & pron. = ενισχύω-ομαι, στερεώνω-ομαι, εντείνω-ομαι, ενδυναμώνω-ομαι, χώνω     

sentiment d’appartenance = το αίσθημα του ανήκειν, το αίσθημα να νιώθεις ότι ανήκεις κάπου   
 

 DOSSIER N°6: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 2            page 28   Track  17 

canicule n. f. = ο καύσωνας, το λιοπύρι  

rituel,le adj. & n. m. = τελετουργικός-ή, καθιερωμένος-η, λατρευτικός-ή, μυσταγωγικός-ή          

dalle n. f. = η πλάκα  

couler une dalle en béton = ρίχνω μια τσιμεντένια πλάκα 

bassin n. m. = η λεκάνη, το λεκανοπέδιο, η δεξαμενή, η τεχνητή λίμνη 

standardisé,e adj. = τυποποιημένος-η, συσκευασμένος-η  

credo n. m. = το πιστεύω  

installateur n. m. = ο τεχνικός εγκατάστασης (π.χ. ηλεκτρικών συσκευών)   

apprêter (s’) v. tr. & pron. = ετοιμάζω-ομαι, προετοιμάζω-ομαι, παρασκευάζω-ομαι, κατεργάζομαι,  

concurrent,e n. & adj. = ο ανταγωνιστής/η ανταγωνίστρια, αντίπαλος-η, ο συναγωνιστής/η συναγωνίστρια       

pilier n. m. = η κολόνα, ο στύλος, ο στυλοβάτης, ο πυλώνας, το στήριγμα      

plébisciter v. tr. = εκλέγω με μεγάλη πλειοψηφία, υπερψηφίζω, υιοθετώ, υποστηρίζω, προωθώ  

pompe à chaleur = η αντλία θερμότητας  
 

  EXERCICE 3            page 29   Track  18 

rayonnement n. m. = η ακτινοβολία, η λάμψη, η αίγλη, ο διακτινισμός  

dorure n. f. = το χρύσωμα, η επιχρύσωση, το χρυσάφι, ο χρυσός  

insulte n. f. = η ύβρις, η προσβολή, η εξύβριση, η βρισιά, η προπηλάκιση, ο προπηλακισμός  

incommensurable adj. = αμέτρητος-η, απύθμενος-η, χωρίς όρια, δυσθεώρητος-η, ανυπολόγιστος-η    
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE           page 30    

faire la queue = μπαίνω στην ουρά, στέκομαι στην ουρά, κάνω ουρά  

prétendre v. tr. = ισχυρίζομαι, αξιώνω, απαιτώ, διατείνομαι, αποβλέπω, διεκδικώ  

faire semblant = προσποιούμαι, κάνω πως, δείχνω πως, υποκρίνομαι, παριστάνω/παριστώ    

caissier,ère n. = ταμίας      

immersif,ve n. f. = εμβαθυντικός-ή, διεισδυτικός-ή, καθηλωτικός-ή, συναρπαστικός-ή   

vibrer v. intr. = τρέμω, συγκλονίζω, τρέμω, συγκινώ    

basculer v. intr. & tr. = αιωρούμαι, μεταπηδώ, συντάσσομαι, ανατρέπω, αναστατώνω     

vanter (se) v. tr. & pron. = επαινώ, παινεύω-ομαι, εκθειάζω, υπερηφανεύομαι/περηφανεύομαι 

à terme adv. = εμπρόθεσμα, τελικά, στο τέλος, στην ώρα του  

immersion n. f. = η κατάδυση,  η βουτιά, η βύθιση, η καταβύθιση, η εμβάθυνση, ο εμβαπτισμός  

rotation n. f. = η περιστροφή η περιδίνηση η εναλλαγή η ανακύκλωση  
 

 DOSSIER N°7: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 31   Track  19 

colocation n. f. = η συνενοικίαση, η συγκατοικία  

meublé n. m. = επιπλωμένος-η, το επιπλωμένο διαμέρισμα   

cuisine équipée = η εξοπλισμένη κουζίνα, η εντοιχιζόμενη κουζίνα  

lave-linge n. m. = το πλυντήριο ρούχων  

charges n. f. = τα έξοδα, τα κοινόχρηστα, τα βάρη, οι φόροι, οι υποχρεώσεις  

caution n. f. = η εγγύηση, η ασφάλεια, η υποστήριξη, η υπεγγύηση (νομ.), η εγγυοδοσία (νομ.)  

c’est courant = είναι κάτι το σύνηθες, είναι κάτι συνηθισμένο, είναι διαδεδομένο  
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  EXERCICE 2            page 31   Track  20 

carburant n. m. = το καύσιμο  

encombrant,e adj. = ογκώδης, επιβαρυντικός-ή, ενοχλητικός-ή  

ressembler (se) v. tr. & pron. = μοιάζω, ομοιάζω, ταιριάζω, μοιάζει ο ένας στον άλλον    

gomme n. f. = το λάστιχο, το καουτσούκ, η γόμμα/η γόμα, η σβηστήρα, η σβήστρα    

grandement adv. = σε μεγάλο βαθμό, σε σημαντικό βαθμό, σημαντικά, ουσιαστικά, ουσιωδώς   

manœuvrer v. intr. & tr. = μανουβράρω, χειρίζομαι (π.χ. το πηδάλιο), πιλοτάρω, κυβερνώ (π.χ. πλοίο)    

créneau n. m. = το μέσο/το μέσον, η ευκαιρία, η αγορά, η μανούβρα στο παρκάρισμα     

demi-tour n. m. = η μεταβολή, η στροφή 180°, η μισή στροφή, η αναστροφή   

au final loc. adv. = τελικά, εν τέλει, σε τελευταία ανάλυση, τέλος   

relever un défi = αντιμετωπίζω μια πρόκληση, ανταποκρίνομαι στην πρόκληση, δέχομαι μια πρόκληση   

rouler dans tous les sens = τρέχω προς όλες τις κατευθύνσεις, τρέχω πέρα-δώθε, τρέχω πάνω κάτω,  

                                              τριγυρνώ άσκοπα    

aimant n. m. = ο μαγνήτης  

léviter v. tr. = μετεωρίζομαι, αιωρούμαι   

vertu n. f. = η αρετή, η δύναμη, η ενέργεια, η ιδιότητα  

usé,e adj. = φθαρμένος-η, εξασθενημένος-η, ξεπερασμένος-η, μεταχειρισμένος-η, χρησιμοποιημένος-η  

crevaison n. f. = το σκάσιμο (π.χ. λάστιχου), η εξάντληση  

alvéole n. f. = η κυψέλη, η κηρήθρα, η φάτνη, το φατνίο (οδοντοστοιχίας),  το κελλί 

betterave n. f. = το τεύτλο, το κοκκινογούλι, το παντζάρι  
 

  EXERCICE 3            page 32   Track  21  

initier (s’) v. tr. & pron. = μυώ-ούμαι, καθοδηγώ-ούμαι, εισάγω, προσηλυτίζω-ομαι, αρχίζω, υποκινώ 

étoile filante = ο διάττοντας αστέρας, ο διάττων αστήρ, η αστροβολίδα  

perséides = οι διάττοντες αστέρες 

ça vaut le coup = αξίζει τον κόπο    

nébuleuse n. f. = το νεφέλωμα, η νεφέλη, το ασύλληπτο (μτφ), το ανεπαίσθητο (μτφ), το ακαθόριστο (μτφ)  
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE           page 33    

apercevoir (s’) v. tr. & pron. = αντιλαμβάνομαι, διακρίνω, συνειδητοποιώ, αισθάνομαι, παίρνω είδηση  

détour n. m. = ο ελιγμός, η στροφή, η αλλαγή πορείας, η παράκαμψη, η λοξοδρόμηση, η παρέκκλιση 

en raison de = λόγω εξαιτίας, για τον λόγο ότι, ένεκεν (λόγ.), με αφορμή, κατά  

dédier v. tr. = αφιερώνω 

plébisciter v. tr. = εκλέγω, με μεγάλη πλειοψηφία, υπερψηφίζω, υιοθετώ, υποστηρίζω, προωθώ 

délégué,e n. & adj. = ο εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος      

rappeler (se) v. tr. & pron. = υπενθυμίζω, θυμίζω, καλώ εκ νέου, ξανακαλώ, προσκαλώ, ξαναθυμίζω   

mesurer (se) v. tr. & intr. & pron. = αριθμώ, μετρώ/μετράω, καταμετρώ, υπολογίζω, συνειδητοποιώ  

abonné,e adj. = ο συνδρομητής/η συνδρομήτρια, ο θαμώνας, ο μόνιμος πελάτης/η μόνιμη πελάτισσα     

toile n. f. = το ύφασμα, το πανί, ο καμβάς, ο πίνακας, ο ιστός, το διαδίκτυο, το ιντερνέτ/το ίντερνετ  
 

 DOSSIER N°8: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 34   Track  22 

expatrier (s’) v. tr. & pron. = εκπατρίζω-ομαι, μεταναστεύω, αποδημώ    

mobile adj. & n. m. = κινητός-ή, κινούμενος-η, η αφορμή, το κίνητρο, το κινητό τηλέφωνο  

volontariat n. m. = ο εθελοντισμός, η εθελοντική προσφορά υπηρεσιών  

destination phare = ο κορυφαίος προορισμός  

expatriation n. f. = ο εκπατρισμός, η μετανάστευση, η αποδημία, η ξενητειά, ο ξενιτεμός  

boulot n. m. = η δουλειά, η εργασία, η θέση εργασίας  
 

  EXERCICE 2            page 34   Track  23 

méconnu,e adj. = υποτιμημένος-η, παραγνωρισμένος-η, ελάχιστα γνωστός-ή  

éterniser (se) v. intr. & pron. = διαιωνίζω-ομαι, παρατείνω χρονοτριβώ 

caler v. tr. = στερεώνω, στεριώνω, σφίγγω, δένω, κλειδώνω, στριμώχνω, είμαι γεμάτος. είμαι μέχρι  

                     πάνω (μτφ)  
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luminothérapie n. f. = η φωτοθεραπεία, η θεραπεία με το φως    

relaxation n. f. = η χαλάρωση, η ανακούφιση, η ξεκούραση  

endormissement n. m. = η υπνηλία, η νύστα, ο ύπνος  

pharmacopée n. f. = η φαρμακοποιία 

ordonnance n. f. = η διάταξη, το θέσπισμα, η συνταγή, το νομοθετικό διάταγμα, η παραγγελία (νομ.)    

somnifère n. m. = το υπνωτικό, το υπνωτικό χάπι  

insomniaque adj. & n. = που πάσχει από αϋπνία, άυπνος-η, αϋπνικός-ή, άγρυπνος-η  
 

  EXERCICE 3           page 35    Track  24  

mot d’ordre = η εντολή, ο απαράβατος όρος, το σύνθημα, το συνθηματικό, ο κωδικός το πιστεύω (μτφ)  

précarité n. f. = η επισφάλεια, η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια, η αστάθεια, το αβέβαιο, το πρόσκαιρο,  

                           η προσωρινότητα  

denrée n. f. = το τρόφιμο, το προϊόν, το εμπόρευμα, το είδος, το εδώδιμο  

consommable adj. = αναλώσιμος-η   

bénévole adj. & n. = εθελοντικός-ή, πρόθυμος-η, ο εθελοντής/η εθελόντρια   

isolé,e adj. = απομονωμένος-η, μεμονωμένος-η, αποκλεισμένος-η, μοναδικός-ή (μτφ)   

monoparental,e = μονογονεικός-ή    

mobiliser (se) v. intr. & pron. = κινητοποιώ-ούμαι, επιστρατεύω-ομαι, συστρατεύω-ομαι, στρατεύω-ομαι,  

                                                     ρευστοποιώ, συναθροίζω, συγκεντρώνω, προσελκύω, αντλώ  

recruter (se) v. tr. & pron. = στρατολογώ, προσλαμβάνω, απασχολώ,   
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE           page 36    

cliché n. m. = το κλισέ, το αποτύπωμα, το στερεότυπο, η κοινοτοπία  

affalé,e n. = ξαπλωμένος-η, καταβεβλημένος-η, συντετριμμένος-η 

motivation n. f. = η αιτιολογία, το κίνητρο, η αιτία, το ερέθισμα, η προθυμία  

avérer (se) v. tr. & pron. = επαληθεύω-ομαι, αποδεικνύω-ομαι, επιβεβαιώνω-ομαι, αποβαίνω 

défouler (se) v. tr. & pron. = εκτονώνω-ομαι, ξεσπώ/ξεσπάω, γλεντοκοπώ/γλεντοκοπάω, ξεδίνω  

en plein air loc. adv. = στην ύπαιθρο, στο ύπαιθρο, υπαίθριος-α, έξω, στον υπαίθριο χώρο        

dérivé,e adj. & n. = παράγωγος-η, το παράγωγο/το παράγωγον, η παράγωγος (μαθημ.), το παραπροϊόν     

stretching n. m. = το τέντωμα 

gainage n. m. = η άσκηση σανίδα  
 

 DOSSIER N°9: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1           page 37    Track  25 

Musée d'Orsay = Γαλλικό εθνικό μουσείο στο 7ο διαμέρισμα (VIIe arrondissement) της πόλης 

του Παρισιού, στην αριστερή όχθη (rive gauche) του ποταμού Σηκουάνα (la Seine) και κατά 

μήκος της ομώνυμης αποβάθρας. Σε αυτό εκτίθενται έργα ζωγραφικής και γλυπτικής 

δημιουργημένα από το 1848 έως το 1914, ενώ παράλληλα φιλοξενεί και περιοδικές εκθέσεις. 

Centre Georges-Pompidou = είναι πολιτιστικό κέντρο που βρίσκεται στο τέταρτο δημοτικό 

διαμέρισμα (4eme Arrondissement) στην περιοχή Μπομπούρ του Παρισιού στη Γαλλία. 

Εγκαινιάστηκε το 1977 και φιλοξενεί τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Πληροφοριών και το Εθνικό 

Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Φέρει το όνομα του πρώην προέδρου της Γαλλίας Ζωρζ Πομπιντού 

την περίοδο 1969-1974. 

Cité des sciences et de l'industrie (Cité des Sciences de la Villette) = H Πόλη της Επιστήμης 

και της Βιομηχανίας αποτελεί το μεγαλύτερο μουσείο επιστήμης στην Ευρώπη. Τοποθετημένο 

στo Πάρκ ντε λα Βιλέτ στο 19o διαμέρισμα του Παρισιού είναι ένα από τα 36 γαλλικά 

πολιτιστικά κέντρα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας, με πρωταρχικό στόχο 

την γνωστοποίηση και απλουστοποίηση της επιστήμης σε ένα ευρύ κοινό, προωθώντας την 

επιστήμη και τον πολιτισμό της επιστήμης. 

Futuroscope ou Parc du Futuroscope = γαλλικό πάρκο αναψυχής με θεματικές την τεχνολογία, 

την επιστήμη, την πρόβλεψη και την διασκέδαση. Τα αξιοθέατά τους συνδυάζουν αισθητικές 

προσεγγίσεις και προβολές εικόνων. Βρίσκεται 10 χιλιόμετρα βόρεια του Πουατιέ.  
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  EXERCICE 2           page 37   Track  26 

pur,e et dur,e  = σκληροπυρηνικός-ή, ψυχρός-ή  

en lien adj. = που σχετίζεται, που συνδέεται, σε σχέση, λόγω  

décrypter v. tr. = αποκρυπτογραφώ  

superposer (se) v.tr. & pron. = τοποθετώ το ένα πάνω στο άλλο στοιβάζω, προστίθεμαι, συσσωρεύομαι      

intimité n. f. = η προσωπική ζωή, η οικειότητα, η συγγένεια, η στενή σχέση, η ιδιωτικότητα  

proximité n. f. = η κοντινή απόσταση, η εγγύτητα, η γειτνίαση    

prépondérant,e adj. = επικρατών-ούσα, υπερισχύων-ουσα, κυρίαρχος-η, επικρατέστερος-η, βαρύνων-ουσα,  

                                     σημαντικός-ή  
 

  EXERCICE 3            page 38   Track  27   

cohue n. f. = η κοσμοσυρροή, ο συνωστισμός, ο όχλος, το πλήθος, η οχλαγωγία  

cité de Carcassonne = Η Καρκασσόν είναι πόλη με πλούσια ιστορία και μια από τις λίγες 

οχυρωμένες μεσαιωνικές πόλεις των οποίων έχουν διατηρηθεί οι οχυρώσεις και το παλαιό 

μεσαιωνικό κέντρο. Σήμερα διαιρείται σε δύο περιοχές: Την οχυρωμένη "πολιτεία της Καρκασόν" 

(Cité de Carcassonne) και την αποκαλούμενη "Κάτω πόλη" (ville basse), η οποία βρίσκεται εκτός 

των οχυρώσεων. 

château de Chambord = το κάστρο του Σαμπόρ βρίσκεται στον νομό Λουάρ-ε-Σερ, στη Γαλλία. 

Είναι γνωστό για την χαρακτηριστική γαλλική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική του, η οποία 

συνδυάζει παραδοσιακές γαλλικές μεσαιωνικές μορφές με αναγεννησιακές δομές. Το Σαμπόρ 

είναι το μεγαλύτερο κάστρο της κοιλάδας του Λίγηρα. 

flot n. m. = το κύμα, ο μεγάλος αριθμός, το πλήθος, η ροή  

gâcher v. tr. = χαραμίζω, φθείρω, αλλοιώνω, καταστρέφω, θαλασσώνω, χαλώ/χαλάω, σπαταλώ   

vertige n. m. = η ζάλη, η ζαλάδα, ο ίλιγγος  

sidéral,e,aux adj. = αστρικός-ή, τεράστιος-α    

destination phare = ο κορυφαίος προορισμός  

chouchouter v. tr. = παραχαϊδεύω χαϊδεύω   

diversifier (se) v. tr. & pron = διαφοροποιώ-ούμαι, πολλαπλασιάζω, ποικίλλω  

fluide adj. & n. m. = ρευστός-ή, το ρευστό     

croiser (se) v. tr. & intr. & pron. = σταυρώνω-ομαι, διασταυρώνω-ομαι, ζευγαρώνω-ομαι, συναντώ-ιέμαι  

queue n. f. = η ουρά, το ουραίο τμήμα (π.χ. αεροσκάφους), το τέλος πομπής, το πέος, το μόριο (μτφ)  

engorgement n. m. = η παρεμπόδιση, η συμφόρηση, το φράξιμο, το βούλλωμα/το βούλωμα, ο κορεσμός, 

                                    η κυκλοφοριακή συμφόρηση      

manne n. f. = το μάννα, το κέρδος   
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE           page 39    

faire exprès loc.= κάνω επίτηδες   

concours n. m. invar. = ο διαγωνισμός, οι εξετάσεις, η συνδρομή, ο συναγωνισμός, ο αγώνας  

domotique n. f. = η δομοτική, η αυτοματοποίηση  

à distance = εξ αποστάσεως, από απόσταση, από μακριά  

modulable adj. = διαμορφωμένος-η, κλιμακωτός-ή, ευέλικτος-η, ελαστικός-ή  

configuration n. f. = η μορφολογία, η διαμόρφωση, η διάπλαση, η διάταξη, το μόρφωμα, το περίγραμμα  

capteur n. f. = ο αισθητήρας, ο συλλέκτης (τεχνολ.)     
 

 DOSSIER N°10: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 40   Track  28 

verger n. m. = το περιβόλι, ο κήπος με καρποφόρα δέντρα, ο οπωρώνας    

présentoir n. m. = το εκθετήριο   

sous-traitance n. m. η υπεργολαβία, η κατ' αποκοπήν εργασία    

entreprise de messagerie = η εταιρεία ταχυμεταφορών  

corbeille n. f. = το καλάθι, το κάνιστρο, το πανέρι, ο κάδος (π.χ. στον Η/Υ), ο κάδος ανακύκλωσης (π.χ.  

                          στον Η/Υ), ο πρώτος εξώστης (στο θέατρο)   

panier n. m. = το καλάθι, το κάνιστρο, το πανέρι, το κοφίνι   

convivial,e adj. = φιλόξενος-η, φιλικός-ή, ευχάριστος-η, χαρούμενος-η, ζεστός-ή  
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  EXERCICE 2            page 40   Track  29 

Jura n. m. = ο Ιούρας είναι μια οροσειρά που βρίσκεται βόρεια των Άλπεων και εκτείνεται στη Γαλλία, 

την Ελβετία και τη Γερμανία. Η υψηλότερη κορυφή της φτάνει τα 1720 μέτρα.  

Savoie n. f. = είναι μια ιστορική, σήμερα, γαλλική περιοχή, που βρίσκεται στην περιοχή των Άλπεων 

joyau n. m. = το κόσμημα, το στολίδι, το χρυσαφικό, τα τιμαλφή   

emprisonner v. tr. = φυλακίζω, αιχμαλωτίζω, παγιδεύω    

dans le sens de = κατά, με τη φορά, από την πλευρά  

coloré,e adj. = χρωματιστός-ή, χρωματισμένος-η, έγχρωμος-η  
 

  EXERCICE 3           page 41   Track  30  

évoquer v. tr. = επικαλούμαι, αναφέρω/αναφέρομαι, επισημαίνω, τονίζω, αναπολώ, φέρνω στη μνήμη 

suranné,e adj. = παρωχημένος-η, πεπαλαιωμένος-η, ξεπερασμένος-η, πανάρχαιος-α  

bichonner (se) v. tr. & pron = καλλωπίζω, στολίζω, κανακεύω, φροντίζω, περιποιούμαι  

improviser (s’) v. tr. & pron = αυτοσχεδιάζω, ενεργώ με προχειρότητα, ενεργώ με προχειρότητα   

amateur n. m. = ο ερασιτέχνης, ο λάτρης, ο φίλος    

inimitable adj. = αμίμητος-η      

designer n. = ο σχεδιαστής/η σχεδιάστρια  

négocier (se) v. intr. & tr. & pron = εμπορεύομαι, διαπραγματεύομαι, πουλώ/πουλάω/πωλώ   
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE           page 42    

transat n. m. = η ξαπλώστρα, η σεζλόνγκ  

allée n. f. = η αλέα, ο δεντροφυτεμένος δρόμος, η δεντροστοιχία/η δενδροστοιχία, η δενδροσειρά,  

                   ο διάδρομος (π.χ. σε σουπερμάρκετ), το στενό (μτφ)  

cyborg n. m. = ο αυτοματοποιημένος τεχνητός οργανισμός, το σάιμποργκ  

greffer (se) v. tr. & pron. = μπολιάζω (λαϊκ.), εγκεντρίζω (λόγ.), μεταμοσχεύω, ενσωματώνω-ομαι  

implant n. m. = το εμφύτευμα το μόσχευμα  

implanter (s’) v. tr. & pron. = φυτεύω, εμφυτεύω, εγκαθιστώ, εφαρμόζω, εκτελώ    

piratage n. m. = η πειρατεία, το χακάρισμα, η κλεψιτυπία   

unanimité n. f. = η ομοφωνία, η παμψηφία, η ομοψυχία, η ομοθυμία (λόγ.)   

suivre à la trace = ακολουθώ καταπόδας, ακολουθώ από πολύ κοντά, ιχνεύω  

ère n. f. = η εποχή, η περίοδος, ο αιώνας  
 

DEUXIÈME PARTIE : COMPRÉHENSION DES ÉCRITS - PRODUCTION ÉCRITE 
 

 DOSSIER N°1: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1     page 46 

demeurer v. tr. & intr. = κατοικώ, μένω, διάγω, παραμένω, διαμένω, ενδημώ (λόγ.)    

en vogue = στη μόδα, σε πλήρη άνθηση, δημοφιλής, του συρμού   

tâcher v. tr. = προσπαθώ, πασχίζω, αγωνίζομαι, πολεμώ/πολεμάω (μτφ)      

affluence n. f. = η κοσμοσυρροή, η πολυκοσμία, η αφθονία, η συρροή, η πληθώρα  

à marée basse = κατά την άμπωτη     

baie n. f. = ο όρμος, ο κόλπος, ο κολπίσκος, το άνοιγμα  

bocage n. m. = το άλσος, το μικρό δάσος, το πάρκο, το λιβάδι   

pays d’Auge = φυσική και παραδοσιακή περιοχή της Νορμανδίας. Διαιρείται κυρίως από τους νομούς  

                          του Calvados, του Ορνέ, και Δυτικά του Eρ 

Cabourg n. = γαλλική κοινότητα που βρίσκεται στο τμήμα του Καλβαντός, περιοχή της Νορμανδίας 

guidon n. m. = το τιμόνι (ποδηλάτου), το σημαιάκι με δύο άκρα  

longer v. tr. = βαδίζω κατά μήκος, βαδίζω δίπλα   

littoral n. m. = ο αιγιαλός, η ακτή, τα παράλια  

surplomber v. intr. & tr. = δεσπόζω, υπερέχω, προεξέχω, εξέχω  

grandeur n. f. = το μέγεθος, η διάσταση, η δύναμη, το μεγαλείο  

prélasser (se) v. tr. & pron. = στρογγυλοκάθομαι, κάθομαι νωχελικά, λουφάζω, απολαμβάνω, αναπαύομαι 

border v. tr. = πλαισιώνω, βαδίζω κατά μήκος της όχθης, περιορίζω, συνορεύω, περιβάλλομαι, βρέχομαι  

quai n. m. = η αποβάθρα, η προκυμαία, το μουράγιο (λαϊκ.), η προβλήτα, η όχθη  

émerveiller (s’) v. tr. & pron. = θαυμάζω, εκπλήσσω-ομαι/εκπλήττω-ομαι 
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flâner (se) v.intr. & pron. = περιφέρομαι άσκοπα, σουλατσάρω, βολτάρω, χαζεύω, χουζουρεύω, χάνω τον  

                                            καιρό μου, περιπλανιέμαι  

pavé,e adj. = ο λίθος, η πέτρα, το λιθόστρωτο, το πλακόστρωτο  

itinéraire n. m. = η διαδρομή, το δρομολόγιο  

planifié,e adj. = προγραμματισμένος-η 

audio-guide = η χειροσυσκευή ακουστικής ξενάγησης    

grand air = ο αγέρας, ο καθαρός αέρας, η ύπαιθρος, η εξοχή      

tour commenté = η ξενάγηση, η περιήγηση με ξεναγό  
 

  EXERCICE 2     page 48 

alternative n. f. = η αλτερνατίβα, η εναλλακτική (λύση), η διέξοδος, η εναλλαγή, η διαδοχή   

marginal,e adj. = περιθωριακός-ή, αποτραβηγμένος-η, ακραίος-α, οριακός-ή  

à domicile loc. adj. = κατ' οίκον, στο σπίτι, εντός έδρας  

formaté,e adj. = ψηφιοποιημένος-η, χειραγωγημένος-η   

au détriment = σε βάρος  

mettre en avant = προβάλλω, προτείνω, προτάσσω, δίνω προτεραιότητα  

induire v. tr. = συνάγω, συμπεραίνω, παρακινώ, προτρέπω, παροτρύνω, προκαλώ, οδηγώ  

pallier v. tr. = καταπραΰνω, μαλακώνω, μετριάζω, ξεπερνώ, υπερνικώ, αποσοβώ   

manquement n. m. = η έλλειψη, η παράλειψη, η αθέτηση, η παράβαση, η αδυναμία  

sociabilisation n. f. = η κοινωνικοποίηση, η κοινωνική προσαρμογή, η προσαρμογή στην κοινωνική ζωή     

pointer du doigt = δείχνω με το δάχτυλο, δακτυλοδεικτώ, εκθέτω δημοσίως, εφιστώ την προσοχή,  

                                καταλογίζω ευθύνες, υποδεικνύω  
 

  EXERCICE 3     page 49 

enceinte n. f. = ο περίβολος, το περιτείχισμα, το τείχος, το ηχείο, ο χώρος, το όργανο (μτφ)     

règlement intérieur = ο εσωτερικός κανονισμός  

récréation n. f. = το διάλειμμα, η ανάπαυση, η αναψυχή, η ψυχαγωγία, ο περισπασμός  

plaider v. intr. & tr. = υπερασπίζω-ομαι, συνηγορώ, υοστηρίζω, υπεραμύνομαι    

incivilité n. f. = η αγένεια, η παραβατικότητα, η κλοπή, η μικρή παρανομία    

racket n. m. = η απάτη, η κομπίνα, ο εκβιασμός, η χειραγώγηση, η βία, η προστασία (π.χ. τη νύχτα)  

harcèlement n. m. = η παρενόχληση, ο εκφοβισμός, η αψιμαχία, ο ακροβολισμός (στρατ.), το νταηλίκι (μτφ)  

trouble n. m. = θολός-ή, σκοτεινός-ή, θαμπός-ή, θολερός-ή, συγκεχυμένος-η  

invalidant,e adj. = αναπηρικός-ή   

confisquer v. tr. = κατάσχω, δημεύω, αφαιρώ, σφετερίζομαι    

incriminé,e adj. = ενοχοποιημένος-η, βαλλόμενος-η, προσβαλλόμενος-η, εγκληματικός-ή  

modalité n. f. = ο τρόπος, ο ρυθμός, ο όρος, ο κανόνας  

restitution n. f. = η απόδοση, η επιστροφή, η ανάκτηση, η αποζημείωση, η αποκατάσταση, η απεικόνιση  
 

DOSSIER N°2: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1     page 51 

paisible adj. = ήσυχος-η, ειρηνικός-ή, φιλήσυχος-η, ήρεμος-η, γαλήνιος-α, ατάραχος-η, αδιατάρακτος-η  

convivial,e adj. = φιλικός-ή, αρμονικός-ή, φιλόξενος-η, ευχάριστος-η, χαρούμενος-η, ανοιχτός-ή/ανοικτός-ή  

à volonté loc. adv. = κατά βούληση/κατά βούλησιν, όσο θέλεις, κατά το δοκούν    

aménagé,e adj. = διαμορφωμένος-η, οργανωμένος-η, εξοπλισμένος-η, διευθετημένος-η   

en supplément loc. adv. = επιπλέον, με επιβάρυνση   

écrin n. m. = το κουτί, η θήκη, το περίβλημα, η εστία, το περιβάλλον  

saisissant,e adj. = εκπληκτικός-ή, καταπληκτικός-ή, συγκλονιστικός-ή, συναρπαστικός-ή, εντυπωσιακός-ή,  

                              συγκινητικός-ή, σοκαριστικός-ή, απαράμιλλος-η     

en front de loc. prép. = μπροστά (π.χ. στο κύμα), με θέα (π.χ. τη θάλασσα), από (π.χ. τη θάλασσα)     

spacieux,euse adj. = ευρύχωρος-η, άνετος-η     

pittoresque adj. & n. m. = γραφικός-ή, πρωτότυπος-η, η γραφικότητα  

surplomber v. intr. & tr. = δεσπόζω, υπερέχω, προεξέχω, εξέχω  
 

  EXERCICE 2     page 53 

réticent,e adj. = συγκρατημένος-η, επιφυλακτικός-ή, διστακτικός-ή/δισταχτικός-ή, λιγόλογος-η/ολιγόλογος-η  
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marginal,e adj. = περιθωριακός-ή, αποτραβηγμένος-η, ακραίος-α, οριακός-ή  

affoler (s’) v. tr. & pron. = σαστίζω, πανικοβάλλω-ομαι, αναστατώνω-ομαι, τρομάζω, συγχύζω/συγχίζω  

rattraper (se) v. tr. & pron. = προφταίνω/προφθάνω/προφτάνω, επανακτώ, προλαβαίνω/προλαμβάνω     

bacio n. m. = το φιλί, το φίλημα, ο ασπασμός   
 

  EXERCICE 3     page 54 

spéculation n. f. = η κερδοσκοπία, η καιροσκοπία, η σπέκουλα, η εικασία  

temporaire adj. = προσωρινός-ή, πρόσκαιρος-η, έκτακτος-η  

désertification n. f. = η ερήμωση (π.χ. της υπαίθρου), η απερήμωση, η εξαφάνιση  

lucratif,ve  adj. = κερδοσκοπικός-ή, επικερδής, κερδοφόρος-α  

encadrement n. m. = η στελέχωση, η πλαισίωση, το πλαίσιο, η πρόσληψη, η εστίαση, το καδράρισμα  

couplé,e adj. = το ντουέτο, το δίδυμο, το ζευγάρι   

bailleur,eresse n. = ο εκμισθωτής/η εκμισθώτρια, ο δανειστής  

licence n. f. = το δίπλωμα (μετά τριετή φοίτηση σε πανεπιστήμιο), το τρίτο έτος σπουδών,  η άδεια  

                       εξασκήσεως επαγγέλματος, η άδεια    

délivré,e adj. = που έχει εκδώσει, που εκδίδεται, που χορηγείται, που εκδόθηκε     

à proximité loc. prép. = κοντά στο/κοντά στη, πλησίον, εδώ κοντά, σε κοντινή απόσταση  
 

 DOSSIER N°3: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1     page 56 

hamac n. m. = η αιώρα  

bâche n. f. = το κάλυμμα, το σκέπαστρο, ο μουσαμάς, η κουκούλα (π.χ. για αυτοκίνητο)   

sieste n. f. = η σιέστα, ο μεσημεριανός ύπνος, η μεσημεριανή ανάπαυση     

inexorablement adv. = αμείλικτα αδυσώπητα αναπόφευκτα σίγουρα αναπόδραστα ανεξέλεγκτα  

balancer (se) v. tr. & pron. = κουνώ-ιέμαι , πετάω/πετώ, σταθμίζω, διστάζω, ξεφορτώνομαι, διώχνω,  

                                                αμφιταλαντεύομαι, εξισορροπούμαι, αιωρούμαι    

au gré de loc. prép. = ανάλογα κατά, τη διακριτική ευχέρεια, κατ' επιλογή του   

réparateur,trice n. & adj. = ο επισκευαστής/η επισκευάστρια, ο επιδιορθωτής, επιδιορθωτικός-ή  

assouvir (s’) v. tr. & pron. = ικανοποιώ, χορταίνω, ικανοποιούμαι   

préalablement adv. = προκαταβολικά, προηγούμενα, προκαταρκτικά, καταρχήν  

soufflé,e adj. = διογκωμένος-η, αφράτος-η, το σουφλέ (γλυκό)  

savourer v. tr. = γεύομαι, απολαμβάνω    

cru,e  adj. = ωμός-ή, άψητος-η, τραχύς-ιά-εία, ανεπεξέργαστος-η   

bac n. m. = το δοχείο, η βάρκα, η σχεδία, το απολυτήριο, λυκείου, ο κάδος, η λεκάνη, ο θάλαμος  

de quoi = του οποίου, ώστε, πράγμα που, για ποιο πράγμα;, από τι;  

maki (makizushi/makimono) n. m. = είναι σπεσιαλιτέ ιαπωνικού έδεσμα 

ingrédient n. m. = το συστατικό/τα συστατικά (π.χ. γλυκού), το υλικό/τα υλικά  

apprenti,e n. = μαθητευόμενος-η, ασκούμενος-η, το τσιράκι (λαϊκ.), ο σπουδαστής   

culinaire adj. = μαγειρικός-ή, γαστρονομικός-ή   
 

  EXERCICE 2     page 58 

coup d’envoi = η έναρξη, η αρχή, το εναρκτήριο λάκτισμα (π.χ. στο ποδόσφαιρο)  

boycotter v. tr. = μποϊκοτάρω/μποϋκοτάρω, υπονομεύω, υποσκάπτω  

décideur n. m. = ο φορέας λήψης αποφάσεων, ο αρμόδιος για τη λήψη αποφάσεων, ο ιθύνων, ο υπεύθυνος  

                           χάραξης πολιτικής  

enrayer (s’) v. tr. & pron. = εμποδίζω, αναχαιτίζω, σταματώ/σταματάω, διαγράφω, τερματίζω, μπλοκάρω  

feindre v. tr. & intr. = προσποιούμαι, υποκρίνομαι, προφασίζομαι, καμώνομαι, κρύβω  
 

  EXERCICE 3     page 59 

clivant,e adj. = διαχωριστικός-ή, διχαστικός-ή, διασπαστικός-ή, φατριακός-ή, φραξιονιστικός-ή  

vocation n. f. = η κλίση, η ροπή, η προδιάθεση, το επάγγελμα, ο προσανατολισμός, η τάση (μτφ.)  

sportswear n. m. = vêtement de sport, tenue de sport   

déplorer v. tr. = εκφράζω τη λύπη μου, εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου, θεωρώ λυπηρό το γεγονός ότι, θρηνώ  

déclin n. m. = η παρακμή, η ελάττωση, το γέρμα (λόγ.), ο εκφυλισμός, η αποδρομή, η συρρίκνωση   

exhiber (s’) v. tr. & pron. = επιδεικνύω-ομαι, παρουσιάζω-ομαι, εμφανίζω-ομαι 
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inégalable,e adj. = ασύγκριτος-η, άφθαστος-η, ανεπανάληπτος-η, απαρομοίαστος-η, ασύμβλητος-η,  

                               μοναδικός-ή     

brodeur,euse n. = η κεντήστρα/η κεντήτρα    
 

DOSSIER N°4: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1     page 61 

desservir v. tr. = εξυπηρετώ, προσπελάζω, λειτουργώ (εκκλησ.), ξεστρώνω το τραπέζι, ζημιώνω   

durant prép. = κατά τη διάρκεια, επί, για  

abonnement n. m. = η συνδρομή, η συνεισφορά, η σύνδεση  

à compter de = από (για τον ορισμό ημερομηνιών)   

validation n. f. = η επικύρωση, η καταχώριση    

mobilité douce = η ήπια κινητικότητα  

à proximité de = κοντά στο/κοντά στη, πλησίον, εδώ κοντά, σε κοντινή απόσταση   

borne n. f. = το όριο, το σύνορο, το χιλιόμετρο, η υποδοχή (ρεύματος), ο ακροδέκτης (ηλεκτρ.),  

                     το τερματικό  

restituer v. tr. = αποκαθιστώ, επιστρέφω, επιδίδω, αποδίδω, διορθώνω, συγκροτώ, αναδομώ   

scooter n. m. = το σκούτερ, η βέσπα, το παπάκι, το παπί, το μηχανάκι, το μοτοποδήλατο  

faufiler (se) v. tr. & pron. = τρυπώνω, χώνομαι, διεισδύω, εισδύω, γλιστράω ανάμεσα, παρεισδύω   

conquérir (se) v. tr. & pron. = κατακτώ-μαι-ιέμαι, κερδίζω-ομαι, κυριεύω-ομαι, αποκτώ-μαι,  

                                                 κατακτώμαι/κατακτιέμαι  

forfait n. m. = το πακέτο, το συνολικό ποσό, το εφάπαξ, το αδίκημα, το κακούργημα, η αποχή, η παραίτηση  

antivol n. m. = το αντικλεπτικό  

plein n. m. = το γέμισμα (π.χ. βενζίνης), πλήρης, φορτωμένος-η   

RTM = η εταιρεία μέσων μεταφοράς 
 

  EXERCICE 2     page 63 

don n. m. = η δωρεά, το δώρημα, η προσφορά, το χάρισμα, το φυσικό προτέρημα, η έφεση (μτφ)  

inestimable = ανεκτίμητος-η, πολύτιμος-η, ανυπολόγιστος-η  

immerger (s’) v. tr. & pron. = βυθίζω-ομαι, καταδύω-ομαι, βουτώ/βουτάω, καταποντίζομαι, βουλιάζω     

recruteur,euse n. & adj. = διευθυντής πρόσληψης προσωπικού/διευθύντρια πρόσληψης προσωπικού    

agile adj. = ευκίνητος-η, ευέλικτος-η, εύκαμπτος-η, σβέλτος-η, επιδέξιος-α, εύστροφος-η  

inclure v. tr. = εσωκλείω, περικλείω, συμπεριλαμβάνω, υπάγω (νομ.)  

englober v. tr. = περιλαμβάνω, συμπεριλαμβάνω, περικλείω        

se rendre compte de = αντιλαμβάνομαι, συνειδητοποιώ (κάτι), υποπίπτει στην αντίληψή μου     
 

  EXERCICE 3     page 64 

fossé n. m. = το χαντάκι, η τάφρος, το χάσμα, η ψαλίδα (μτφ)   

creuser (se) v. tr. & intr. & pron. = σκάβω, ανοίγω άνοιγμα, σπάζω/σπάω, εμβαθύνω, τρυπώ/τρυπάω,  

                                                       διευρύνω, διανοίγω      

moteur de recherche = η μηχανή αναζήτησης    

bond n. m. = το πήδημα, το αναπήδημα, η αναπήδηση, το άλμα, το ανατίναγμα  

au détriment de loc. prép. = σε βάρος του/της, εις βάρος του/της    

prendre du galon = παίρνω γαλόνια, προάγομαι, προβιβάζομαι, έχω εξέλιξη, αναβαθμίζομαι   

littéralement adv. = κυριολεκτικά, κατά λέξη  
 

 DOSSIER N°5: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1     page 66 

relater v. tr. = αφηγούμαι, αναφέρω, διηγούμαι, μνημονεύω, εξιστορώ, ιστορώ     

focaliser (se) v. tr. & pron. = εστιάζω, επικεντρώνω-ομαι, συγκεντρώνω-ομαι 

brosser (se) v. tr. & pron. = βουρτσίζω-ομαι, καθαρίζω-ομαι, τρίβω-ομαι, σκιαγραφώ, φαλτσάρω  

bafoué,e adj. = χλευασμένος-η, εμπαιγμένος-η, διασυρμένος-η, περίγελος, προσβεβλημένος-η  

basculer v. intr. & tr. = αιωρούμαι, μεταπηδώ, συντάσσομαι, ανατρέπω, αναποδογυρίζω, πέφτω   

séance n. f. = η συνεδρίαση, η συνεδρία, η διάσκεψη, η σύνοδος, η προβολή, η σκηνή  

confins n. m. pl. = τα όρια, τα σύνορα, στα πέρατα  

déconseillé,e adj. = δεν συνιστάται, αντενδείκνυται  
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  EXERCICE 2     page 68 

exhorter v. tr. = προτρέπω, ενθαρρύνω, παροτρύνω, επιμένω, θερμοπαρακαλώ, παραινώ, καλώ   

traque n. f. = η καταδίωξη, το κυνήγι (μτφ), η ιχνηλασία  

tendu,e  adj. = τεταμένος-η, τεντωμένος-η, τεζαριστός-ή, έκρυθμος-η, ηλεκτρισμένος-η (μτφ)   

renvoyer v. tr. = αποπέμπω, απολύω, παραπέμπω, διώχνω, εκδιώχνω, αποβάλλω, αναβάλλω   

recruteur,euse n. & adj. = διευθυντής πρόσληψης προσωπικού/διευθύντρια πρόσληψης προσωπικού     

contentieux n. m. invar. = η αντιδικία, η διένεξη, η διαφορά, η διαφωνία 

bilatéral,e,aux adj. = διμερής, αμφοτεροβαρής, δίπλευρος-η  

épicentre n. m. = το επίκεντρο  

drastiquement adv. = δραστικά, αποτελεσματικά  

arrivage n. m. = η άφιξη (π.χ. εμπορευμάτων ή τουριστών), το φορτίο  

impur,e adj. = ακάθαρτος-η, νοθεμένος-η, αισχρός-ή, διεφθαρμένος-η, ασελγής  

pointer (se) v. tr. & intr. & pron. = σημειώνω, επισημαίνω, ελέγχω, εξακριβώνω, χτυπώ κάρτα στη  

                                                          δουλειά, τσεκάρω (λαϊκ.), σημαδεύω, εμφανίζομαι ξαφνικά       

avoisinant,e adj.= γειτονικός-ή, όμορος-η, παράπλευρος-η, που περιβάλλει, περίπου  

déverser  (se) v. tr. & intr. & pron. = ξεχειλίζω, εκβάλλω, χύνω-ομαι, ξεχύνομαι      
 

  EXERCICE 3     page 69 

générationnel,le adj. = γενεαλογικός-ή       

approprier (s’) v. tr. & pron. = οικειοποιούμαι, ιδιοποιούμαι, σφετερίζομαι, διευθετώ, προσαρμόζω 

interagir v. tr. = ενεργώ, αμοιβαία, δρώ, αμοιβαία, αλληλεπιδρώ, προσκρούω  

processus n. m. = ο μηχανισμός, το πλαίσιο, η διαδικασία, η πορεία, η διεργασία  

briser (se) v. tr. & intr. & pron. = συντρίβω, αφανίζω, τσακίζω, καταστρέφω, σακατεύω, διαρρηγνύω-ομαι  

vivier n. m. = το ιχθυοτροφείο, η ιχθυοδεξαμενή, το βιβάρι/το διβάρι (λαϊκ.), το φυτώριο (μτφ)  

relais n. m. = το χάνι, το πανδοχείο, η σκυτάλη, το ρελέ, ο αναμεταδότης, ο διαμεσολαβητής, ο πομπός  

conventionnel,le adj. = συμβατικός-ή, συντηρητικός-ή, συμπεφωνημένος-η, συνομολογημένος-η (νομ.)  

mutation n. f. = η μεταβολή, η μετάθεση, η μετατροπή, η μετάταξη, η μετάλλαξη, η μετεξέλιξη  
 

 DOSSIER N°6: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1 page      71 

bimestriel,le adj. = διμηνιαίος-α, δίμηνος-η  

faune n. f. = η πανίδαμ η πελατεία (μτφ), το πλήθος (μτφ), η κοσμοσυρροή (μτφ)     

captivant,e adj. = συναρπαστικός-ή, μαγικός-ή     

immerger (s’) v. tr. & pron. = βυθίζω-ομαι καταδύω-ομαι βουτώ/βουτάω 

sauvegarde n. f. = η προστασία, η διασφάλιση, η διαφύλαξη, η περιφρούρηση, η κατοχύρωση, η διάσωση     

incontournable adj. = αναπόφευκτος-η, αξεπέραστος-η, αναπόδραστος-η, ανυπέρβλητος-η, αγύριστος-η   

fiable adj. = αξιόπιστος-η, φερέγγυος-α, εμπιστεύσιμος-η, αλάθητος-η (μτφ)  

aiguiser v. tr. = ακονίζω, τροχίζω, προκαλώ, ερεθίζω, διεγείρω, οξύνω    

défricher v. tr. = εκχερσώνω, ξεχερσώνω, αποψιλώνω, προετοιμάζω, διερευνώ, εξετάζω   

émerger v. intr. = αναδύομαι, εξέρχομαι, εμφανίζομαι, ξεπροβάλλω, ξεπηδώ, βγαίνω, ξεχωρίζω  

élan n. m. = η ορμή, η φόρα, η ώθηση, ο ενθουσιασμός, η έξαρση  

avide adj. = άπληστος-η, ο πλεονέκτης/η πλεονέκτρια, ακόρεστος-η, λαίμαργος-η, αχόρταγος-η  

soucieux,euse adj. = ανήσυχος-η, κάποιος που νοιάζεται, προσεκτικός-ή (μτφ)  

mêler (se) v. tr. & pron. = αναμειγνύω/αναμιγνύω-ομαι, περιπλέκω-ομαι, συνδυάζω, ανακατεύω-ομαι  

                                          μπερδεύω-ομαι, ασχολούμαι  

périodicité n. f. = η περιοδικότητα, η συχνότητα, η εποχικότητα  
 

  EXERCICE 2 page      73 

réticent,e adj. = συγκρατημένος-η, επιφυλακτικός-ή, διστακτικός-ή/δισταχτικός-ή  

stipuler v. tr. = καθορίζω, ορίζω, θέτω όρο, αναφέρω   

relever (se) v. tr. & intr. & pron. = ορθώνω, σηκώνω εκ νέου, άπτεται, αντιμετωπίζω, ανεβάζω, επισημαίνω,  

                                                       τονίζω, υπογραμμίζω (μτφ), διέπομαι, άπτομαι   

versatile adj. = ευμετάβλητος-η/ευμετάβολος-η, ασταθής, αλλοπρόσαλλος-η, αυτός-ή που αλλάζει εύκολα  

                         γνώμη, φαντασιόπληκτος-η, ανερμάτιστος-η    

désuet,ète adj. = άχρηστος-η, ξεπερασμένος-η, απαρχαιωμένος-η, παλιομοδίτικος-η     
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en lien avec = en relation avec, en communication avec   

refléter (se) v. tr. & pron. = briller, réfléchir, indiquer, traduire, marquer, exprimer   

force est de constater que = Il est indispensable/obligatoire de constater, on doit aussi remarquer que,  

                                                il faut bien convenir que 

d'emblée loc. adv. = συνδεδεμένος, με σε σχέση, με σε συνεργασία με   

mettre en avant = προβάλλω, προτείνω, προτάσσω, δίνω, προτεραιότητα  
 

  EXERCICE 3 page      74  

indéniablement adv. = αναμφισβήτητα, αδιαφιλονίκητα, αναντίρρητα, σαφέστατα, ολοφάνερα  

épanouissement n. m. = το άνθισμα, το άνοιγμα, η άνθηση/η άνθιση, η ανάπτυξη, η ανέλιξη, η εξάπλωση  

pleinement adv. = πλήρως, απόλυτα, εντελώς, ολόκληρα  

ludique adj. & n. m. = ψυχαγωγικός-ή, διασκεδαστικός-ή, παιγνιώδης, παιδαγωγικός-ή (μτφ)  

savoir-être n. m. = οι κοινωνικές δεξιότητες, οι δεξιότητες ζωής, η σε βάθος συναίσθηση   

référent n. m. = το αναφερόμενο (γραμμ.), η αναφορά, το δεδομένο, το σημείο αναφοράς, το παραπέμπον   

révéler (se) v. tr. & pron. = divulguer, dévoiler, exposer, se manifester, déceler, rendre manifeste   

oisif,ve adj. & n. = αργόσχολος-η, οκνηρός-ή, τεμπέλης-α, φυγόπονος-η   

convivial,e adj. = φιλικός-ή, αρμονικός-ή, φιλόξενος-η, ευχάριστος-η, χαρούμενος-η, ανοιχτός-ή/ανοικτός-ή   

pair,e n. m. & adj. =  το ταίρι το όμοιο όμοιος-α συνομήλικος-η άρτιος-α, ζυγός-ή     

parcours n. m. invar. = η διαδρομή, η πορεία, ο δρόμος, η κατεύθυνση, η σταδιοδρομία     

tas n. m. invar. =  ο σωρός, το στοίβαγμα/το στοίβασμα, το πλήθος, το σμήνος, η σωρεία  

prendre le pas sur = έχω το προβάδισμα, υπερισχύω, υπερέχω, επικρατώ, προηγούμαι     

purement adv. = αμιγώς (λόγ.), απόλυτα, καθαρά, καθαρόαιμα, εντελώς   
 

 DOSSIER N°7: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1      page 76 

récompensé,e adj. = αμειβόμενος-η, ανταμειβόμενος-η, επιβραβευόμενος-η ανταποδιδόμενος-η  

raffiné,e adj. = περιποιημένος-η, εκλεπτυσμένος-η, επιτήδειος-α, επιδέξιος-α, καλαίσθητος-η, φινετσάτος-η     

incontournable adj. = αναπόφευκτος-η, αξεπέραστος-η, αναπόδραστος-η, ανυπέρβλητος-η, απαραίτητος-η   

flatter (se) v. tr. & pron. = κολακεύω, επαινώ, ενθαρρύνω, χαϊδεύω, κολακεύομαι, καυχιέμαι/καυχώμαι   

palais n. m. invar. = το παλάτι, το ανάκτορο, το μέγαρο, το μέλαθρον, ο ουρανίσκος (ιατρ.)  

avoir du palais (fin) loc. = έχω ευαίσθητη τη γεύση, έχω λεπτό αισθητήριο  

être en reste = είμαι υποχρεωμένος-η, υπολείπομαι  

Le bœuf Wellington ou bœuf à la Wellington = είναι μια γαστρονομική παραδοσιακή σπεσιαλιτέ  

                                                                     αλλαντικών και ζαχαροπλαστικής της αγγλικής κουζίνας 

La dame blanche = είδος επιδόρπιου 

péniche n. f. = η μαούνα, η φορτηγίδα  

amarré,e adj. = αγκυροβολημένος-η, αραγμένος-η, δεμένος-η   

deviner (se) v. tr. & pron. = μαντεύω, προφητεύω, συμπεραίνω, διακρίνω  

petits gris à l’ail = τα μικρά σαλιγκάρια του Ναμουρ (Βέλγιο) 

magnifier v. tr. = μεγαλύνω, δοξάζω, εξυμνώ, λατρεύω, εξιδανικεύω  

verdoyant,e adj. = πράσινος-η, καταπράσινος-η, χλοερός-ή, πρασινωπός-ή  

en retrait adv. = σε απόσταση, στην άκρη, πίσω, κατώτερος-η    

contrainte n. f. = το εμπόδιο, η δυσκολία, ο περιορισμός, ο αναγκασμός, ο εξαναγκασμός, η υποχρέωση  
 

  EXERCICE 2      page 78 
 

ambigu,ë adj. = διφορούμενος-η, αινιγματώδης, αμφίσημος-η, αμφίβολος-η, αμφιλεγόμενος-η  

en signe de loc. prép. = σε ένδειξη   

conflit n. m. = η ρήξη, η διένεξη, το χάσμα, η διαφορά, η σύγκρουση, η διαμάχη  

essuyer (s’) v. tr. & pron. = σκουπίζω-ομαι, ξεσκονίζω, καθαρίζω-ομαι, υπομένω, δέχομαι, υφίσταμαι  

impliquer (s’) v. tr. & pron. = εμπλέκω-ομαι, υπονοώ, εμπεριέχω, προϋποθέτω, συμμετέχω       

 

  EXERCICE 3       page 79 

frémissement n. m. = ο τρόμος, η φρίκη, το ρίγος, η τρεμούλα/το τρέμουλο  

décollage n. m. = η απογείωση, η αποκόλληση  

secteur de niche = ένα τμήμα της αγοράς  
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marché-levier n. m. = ένα τμήμα της αγοράς ως μοχλός ανάπτυξης     

cela me revient de droit = αυτό δικαιωματικά μου ανήκει     

être à la traîne = αργοπορώ, καθυστερώ, μένω πίσω, υστερώ έναντι, υστερώ σε σχέση, παραμένω στάσιμος  

sans nul doute = αναμφισβήτητα, αναμφίβολα      

dématérialiser v. tr. = καθιστώ κάτι άυλο, αποϋλοποιώ, εξαϋλώνω, η μετατροπή σε ηλεκτρονική μορφή,  

                                     διακτινίζω  

prescripteur,trice n. tr. = ο καθοδηγητής/η καθοδηγήτρια, ο καταναλωτικός οδηγός, ο συνταγογράφος       

polyvalent,e adj. = πολυδύναμος-η, πολυκλαδικός-ή, πολύμορφος-η, πολύπλευρος-η     

visibilité n. f. = η ορατότητα    

alternative n. f. = η αλτερνατίβα, η εναλλακτική (λύση), η διέξοδος, η εναλλαγή, η διαδοχή  

avènement n. m. = η άφιξη, η αρχή, ο ερχομός, η άνοδος, η έλευση    

faire son chemin loc. = παίρνω το δρόμο μου (μτφ), πετυχαίνω, φτάνω ψηλά, προχωρώ/προχωράω    
 

 DOSSIER N°8: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1       page 81 

DOM = οι υπερπόντιοι γαλλικοί νομοί    

débit n. m. = η ταχύτητα, ο ρυθμός, η ροή, η διαμεταγωγή, η χρέωση, η οφειλή   

engagement n. m. = η δέσμευση, η υποχρέωση, η υπόσχεση, η ανάληψη υποχρεώσεων, η έναρξη, η  

                                 στράτευση, η πρόσληψη (μτφ), η ανειλημμένη υποχρέωση  

promotion n. f. = η προαγωγή, ο προβιβασμός, η προώθηση, το πλασάρισμα, η διαφήμιση, η προσφορά,  

                             η κλάση (στο στρατό), το έτος αποφοίτησης από το λύκειο ή το πανεπιστήμιο   

VoIP = η φωνή μέσω πρωτοκόλλου Ίντερνετ  

fixe adj. & n. m. = σταθερός-ήμ ακίνητοςμ-η πάγιος-αμ έμμονος-η     

BBox = ο αποκωδικοποιητής διαδικτύου της εταιρείας Bouygues Telecom 

prescripteur,trice n. = ο καθοδηγητής/η καθοδηγήτρια, ο καταναλωτικός οδηγός, ο συνταγογράφος    

forfait n. m. = το πακέτο, το συνολικό ποσό, το εφάπαξ, το αδίκημα, το κακούργημα, η αποχή, η παραίτηση  
 

  EXERCICE 2       page 83 

art culinaire = η μαγειρική τέχνη, η γαστρονομία    

assaisonnement n. m. = το καρύκευμαμ η καρύκευσημ το άρτυμαμ η σάλτσα   

refléter (se) v. tr. & pron. = αντανακλώ-μαι, απηχώ, αντικατοπτρίζω-ομαι, αντιφεγγίζω, καθρεφτίζω-ομαι,  

                                            απεικονίζω  

regorger v. intr. = πλημυρίζω/πλημμυρίζω, ξεχειλίζω, είμαι γεμάτος, βρίθω, έχω σε αφθονία  

apprenti,e n. = μαθητευόμενος-η, ασκούμενος-η, το τσιράκι (λαϊκ.), ο παραγιός (λαϊκ.), ο σπουδαστής    

détour n. m. = ο ελιγμός, η στροφή, η αλλαγή πορείας, η παράκαμψη, η λοξοδρόμηση, η παρέκκλιση,  

                         η υπεκφυγή, η περιστροφή, ο γύρος  
 

  EXERCICE 3       page 84 

en route (!) loc. = εμπρός(!), ξεκινάμε(!), φύγαμε(!), εν πλω, καθ' οδόν, στο δρόμο  

mettre à jour = ενημερώνω, καθιστώ ενήμερο (κάποιον)   

garantir v. tr. = εγγυώμαι, επιβεβαιώνω, πιστοποιώ, προστατεύω, διασφαλίζω, κατοχυρώνω, εξασφαλίζω      

visionnaire n. &  adj. = ο οραματιστής/η οραματίστρια, ονειροπόλος-α, ο ουτοπιστής/η ουτοπίστρια,  

pressentir v. tr. = προαισθάνομαι, βολιδοσκοπώ (μτφ), προαλείφω (μτφ)  

mentionner v. tr. = αναφέρω, μνημονεύω, κάνω λόγο, κάνω μνεία, επισημαίνω, παραθέτω  

caserne n. f. = ο στρατώνας, το στρατόπεδο, ο σταθμός (μτφ)  

couvent n. m. = η μονή, το παρθεναγωγείο μοναχών, το παρθεναγωγείο καλογραιών       

pèlerinage n. m. = το προσκύνημα, το οδοιπορικό (μτφ)     

recenser v. tr. = απογράφω, κάνω απογραφή, καταγράφω, καταμετρώ     

sillonner v. tr. = διασχίζω, διατρέχω, χαράζω/χαράσσω, αυλακώνω, περιδιαβαίνω (μτφ)    

dénicher v. tr. & intr. = ανακαλύπτω, αποκαλύπτω, ξετρυπώνω, εντοπίζω, βρίσκω  

méconnu,e adj. = παραγνωρισμένος-η, υποτιμημένος-η, ελάχιστα γνωστός-ή  

discrétion n. f. = διακριτικός-ή  

consorts n. m. pl. = Σία (για εταιρείες), οι ομόδικοι (νομ.), οι συνέταιροι  
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 DOSSIER N°9: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1       page 86 

fourberie n. f. = η κατεργαριά, η απάτη, η δολιότητα, η πανουργία, ο εμπαιγμός  

entracte n. m. = το διάλειμμα, η παύση  

à l'aube de = την αυγή του/στην αυγή του, τα χαράματα του, τα ξημερώματα του, στο κατώφλι του (μτφ)  

basculer v. intr. & tr. = αιωρούμαι, μεταπηδώ, αναποδογυρίζω, πέφτω, ανατρέπω  

trophée n. m. = το τρόπαιο, το βραβείο, το μετάλλιο, το κύπελλο (π.χ. του ράλι ακρόπολης)  

étincelant,e adj. = λαμπρός-ή, λαμπερός-ή, λαμπυρίζων-ουσα, σπινθηροβόλος-α   

pluridisciplinaire adj. = πολυκλαδικός-ή, διεπιστημονικός-ή, πολλαπλών κατευθύνσεων      

allier (s’) v. tr. & pron. = ενώνω, συνδυάζω, ταιριάζω, συνεργάζομαι, συμμαχώ, παντρεύομαι 
 

  EXERCICE 2       page 88 

affolant,e adj. = εξωφρενικός-ή, εξοργιστικός-ή, τρομερός-ή, τρομακτικός-ή  

usagé,e adj. = τετριμμένος-η, μεταχειρισμένος-η, χρησιμοποιημένος-η, παλιός-ά, φθαρμένος-η  

emporté,e adj. = κυριευμένος-η, παρασυρμένος-η, θυμωμένος-η, ευέξαπτος-η, ατσούμπαλος-η  

ranger (se) v. tr. & pron. = τακτοποιώ, βάζω στη σειρά, συγυρίζω, συμμαζεύω-ομαι, στοιχίζω-ομαι, 

                          βολεύω-ομαι κατατάσσω-ομαι, παρατάσσομαι, συντάσσομαι με, μπαίνω στη σειρά    

gisement n. m. = το κοίτασμα, το στρώμα, το απόθεμα, η χρυσοφόρα περιοχή (μτφ)      

affectif,ve adj. = ευαίσθητος-η, συναισθηματικός-ή, στοργικός-ή  

mine n. f. = η πηγή, η όψη, το ύφος, το βλέμμα, η έκφραση του προσώπου, η γκριμάτσα, το ορυχείο, 

                   η νάρκη, το αδαμαντωρυχείο, το μεταλλείο  

reconditionné,e adj. = το ανακαινισμένο τηλέφωνο     

résidu n. m. = το υπόλειμμα, το κατάλοιπο, το κατακάθι, το απολειφάδι  

miser v. tr. = στοιχηματίζω, ποντάρω, υπολογίζω, βασίζομαι  

innovant,e adj. = καινοτόμος-α, ο νεωτεριστής/η νεωτερίστρια, νεωτεριστικός-ή, ρηξικέλευθος-η  

tantale n. m. = το ταντάλιο (χημικό στοιχείο)  

indium n. m. = το ίνδιο (χημικό στοιχείο)  

gallium n. m. = το γάλλιο (χημικό στοιχείο)   

valorisable adj. = ανακτήσιμος-η, αξιοποιήσιμος-η  
 

  EXERCICE 3       page 89 

aux abords de = στα περίχωρα, κοντά (π.χ. στα σύνορα), πλησίον, πέριξ, γύρω από, στη γύρω περιοχή  

débarquer v. tr. & intr. = αποβιβάζω-ομαι, κατεβάζω, ξεφορτώνω, καταφθάνω, ξεμπαρκάρω  

inclure v. tr. = εσωκλείω, περικλείω, συμπεριλαμβάνω, υπάγω (νομ.), ενσωματώνω    

décliner (se) v. tr. & pron. = εξασθενώ, αδυνατίζω, κλίνω, παρεκκλίνω, αποφεύγω, φθίνω, αποποιούμαι    

manne n. f. = το μάννα, η τροφή, το κέρδος (μτφ)    

capter v. tr. = συλλαμβάνω, αιχμαλωτίζω, πιάνω, δεσμεύω,  δεσμεύω, λαμβάνω 

reposer (se) v. tr. & pron. = ξεκουράζομαι, αναπαύομαι, χαλαρώνω, κοιμάμαι, ακουμπώ/ακουμπάω,   

                                            επανατοποθετώ     

rapporter (se) v. tr. & pron. = αποφέρω, αποκομίζω, αναφέρω-ομαι, μεταφέρω, καταδίδω, εκθέτω,  

                                                ανατρέχω, ανάγομαι    

fructifier v. intr. = καρποφορώ, αυξάνω το κέρδος, δημιουργώ κέρδος, αποκομίζω όφελος, αξιοποιώ,  

                              τελεσφορώ       
 

 DOSSIER N°10: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1       page 91 

dignement adv. = έντιμα, άξια, επάξια, με αξιοπρέπεια, αξιοπρεπώς  

illustre adj. = επιφανής, ένδοξος-η, διάσημος-η, περιβόητος-η, φημισμένος-η 

tout au long de = καθ' όλη τη διάρκεια, κατά μήκος, ανέκαθεν  

incontesté,e adj. = αναμφισβήτητος-η, αδιαφιλονίκητος-η, αναντίρρητος-η, αδιαμφησβήτητος-η  

ampleur n. f. = το εύρος, η έκταση, η κλίμακα, το μέγεθος, η ευρύτητα, το ύψος, το φάρδος 

façonner v. tr. = διαμορφώνω, πλάθω, διαπλάθω, κατασκευάζω, σφυρηλατώ, παιδεύω, σχηματίζω  

immersif,ve n. f. = εμβαθυντικός-ή, διεισδυτικός-ή, καθηλωτικός-ή, συναρπαστικός-ή    

reconstitution n. f. = η αναπαράσταση, η ανασύσταση, η επανασύσταση, η ανασυγκρότηση, η επανίδρυση  

demeure n. f. = η κατοικία, η έπαυλη, η εξοχική κατοικία  
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pointe n. f. = η άκρη, η αιχμή, η κορυφή, η μύτη (μτφ), η σπόντα (μτφ), το καρφί (μτφ), η ακίδα  

falaise n. f. = η απόκρημνη ακτή, η απόκρημνη όχθη, τα βράχια στη θάλασσα, ο απότομος βράχος,  

                      ο γκρεμός  

impasse n. f. = το αδιέξοδο, ο αδιέξοδος δρόμος, η τελμάτωση    
 

  EXERCICE 2       page 93 

savourer v. tr. = γεύομαι, απολαμβάνω    

convivialité n. f. = η αρμονική συνύπαρξη, η ευχάριστη συνύπαρξη, οι καλές σχέσεις γειτνίασης,  

                              η φιλικότητα, ο ευχάριστος χώρος συνύπαρξης    

millésime n. m. = η ημερομηνία παραγωγής προϊόντος, το έτος παραγωγής  

emblématique adj. = εμβληματικός-ή, συμβολικός-ή  
 

  EXERCICE 3       page 94 

valider v. tr. = επικυρώνω, εγκρίνω, καθιστώ έγκυρο, κατοχυρώνω  

randonner v. tr. =, πεζοπορώ, οδοιπορώ, κάνω πεζοπορία περπατώ, βαδίζω  

emmener v. tr. = παίρνω, πηγαίνω, πάω, μεταφέρω, οδηγώ, συνοδεύω, καθοδηγώ (μτφ)     

au sein de loc. = στους κόλπους, στο πλαίσιο, στο εσωτερικό, εντός του (της/των), στο κέντρο, στα έγκατα  
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