
RÉUSSIR Le Nouveau DELF-Niveau Β2                                                         EDITIONS T TEGOS  

NOUVEAUX DIPLÔMES - CECRL                                                                             www.editionstegos.com 
1 

 

 

 
 

   

http://www.editionstegos.com/


RÉUSSIR Le Nouveau DELF-Niveau Β2                                                         EDITIONS T TEGOS  

NOUVEAUX DIPLÔMES - CECRL                                                                             www.editionstegos.com 
2 

 

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

 

DOSSIER N°1: JPF - DELF Niveau B2 
 

Compréhension des écrits   p. 9-14 

Exercice n°1 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

Exercice n°2 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

DOSSIER N°2: JPF - DELF Niveau B2 
 

Compréhension des écrits   p. 9-14 

Exercice n°1 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

Exercice n°2 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

DOSSIER N°3: JPF - DELF Niveau B2 
 

Compréhension des écrits   p. 9-14 

Exercice n°1 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
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Exercice n°2 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

DOSSIER N°4: JPF - DELF Niveau B2 
 

Compréhension des écrits   p. 9-14 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

Exercice n°2 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

DOSSIER N°5: JPF - DELF Niveau B2 
 

Compréhension des écrits   p. 9-14 

Exercice n°1 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

Exercice n°2 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

DOSSIER N°6: JPF - DELF Niveau B2 
 

Compréhension des écrits   p. 9-14 

Exercice n°1 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  
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(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

Exercice n°2 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

DOSSIER N°7: JPF - DELF Niveau B2 
 

Compréhension des écrits   p. 9-14 

Exercice n°1 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

Exercice n°2 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

DOSSIER N°8: JPF - DELF Niveau B2 
 

Compréhension des écrits   p. 9-14 

Exercice n°1 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

Exercice n°2 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
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DOSSIER N°9: JPF - DELF Niveau B2 
 

Compréhension des écrits   p. 9-14 

Exercice n°1 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

 

Exercice n°2 

déchet n. m. = l'ordure, le rebut, le détritus 

contredire v. tr. = démentir, réfuter, critiquer 

prendre au piège = piéger, chasser 
 

DOSSIER N°10: JPF - DELF Niveau B2 
 

Compréhension des écrits   p. 9-14 

Exercice n°1 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

Exercice n°2 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

DOSSIER N°11: JPF - DELF Niveau B2 
 

Compréhension des écrits   p. 9-14 

Exercice n°1 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

Exercice n°2 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  
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nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

DOSSIER N°12: JPF - DELF Niveau B2 
 

Compréhension des écrits   p. 9-14 

Exercice n°1 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

Exercice n°2 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
  

DOSSIER N°13: JPF - DELF Niveau B2 
 

Compréhension des écrits   p. 9-14 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

Exercice n°2 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
 

DOSSIER N°14: JPF - DELF Niveau B2 
 

Compréhension des écrits   p. 9-14 

Exercice n°1 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
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Exercice n°2 

goût n. m. η γεύση, το γούστο, η όρεξη 

particulier,ière adj. μοναδικός-ή, ιδιαίτερος-η, ξεχωριστός-ή  

(se) promener v. tr. & pron. κάνω περίπατο, βγάζω περίπατο, περιφέρομαι  

nature n. f. η φύση, η τάξη, η ιδιότητα, το είδος 

le dessin animé τα κινούμενα σχέδια 

amusant,e adj. διασκεδαστικός-ή, αστείος-α 
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