
  

 Zaz, née le 1er ma i 1980 à Tours, est une chanteuse frança ise mêlant les 

styles variété frança ise, f olk et soul. Elle devient une vedette en 2010 avec 
la chanson Je veux.  

Elle va nous aider à réviser 

l'impératif en chantant! 

 

 Si vous avez encore des questions sur la f ormation de l’impératif 

consultez la révision précédente (εάμ έφεσε ακόμη αοξπίερ ναμαδείσε σξ βιμσεάκι με σημ 

εοαμάληχη σηρ οπξςσακσικήρ οξτ ςαρ έςσειλα σημ οπξηγξύμεμη υξπά).   

o Puis, regardez la vidéo et les paroles illustrées (δείσε σξ βίμσεξ με σξτρ εικξμξγπαυημέμξτρ 

ςσίφξτρ) 

o Ensu ite, étudiez bien  le vocabula ire (μελεσήςσε κασόοιμ σξ λενιλόγιξ σξτ σπαγξτδιξύ). 

Δεμ ςαρ δίμψ μεσάυπαςη σξτ σπαγξτδιξύ, για μα οπξςοαθήςεσε μα σξ 

κασαμξήςεσε φπηςιμξοξιώμσαρ σξ λενιλόγιξ και εμολξτσίζξμσαρ με ατσό 

σξμ σπόοξ σξ δικό ςαρ!  

o Regardez encore une f ois la vidéo et notez les conseils / ordres que nous donne la chanteuse (ils sont à l'impératif !) 

Δείσε ναμά σξ βίμσεξ και ςημειώςσε σιρ ςτμβξτλέρ / εμσξλέρ οξτ μαρ 

δίμει η σπαγξτδίςσπια (είμαι, υτςικά, ςσημ οπξςσακσική!) 

o Dressez la liste de toutes les suggestions trouvées. Consultez les paroles de la chanson ou regardez encore une f ois la 
vidéo pour vérif ier vos réponses. (Φσιάνσε μία λίςσα με όλερ σιρ τοξδείνειρ οξτ 

βπήκασε. Στμβξτλετσείσε σξτρ ςσίφξτρ σξτ σπαγξτδιξύ ατσή ση υξπά ή 

δείσε οάλι σξ βίμσεξ.) 

o Finalement, exprimez-vous! Est-ce que vous a imez la chanson? Vous êtes d'accord avec Zaz? Est-ce qu'il y a des choses que 

vous, vous voulez déterrer; les mettre en lumière; les fa ire ressortir, les mettre en évidence? (Τέλξρ, η ςειπά 

ςαρ μα εκυπαςσείσε: Σαρ άπεςε σξ σπαγξύδι; Στμυψμείσε και οξύ με σημ 

Zaz; Υοάπφξτμ οπάγμασα οξτ εςείρ θα θέλασε μα νεθάχεσε, μα σα 

βγάλεσε ςσξ υψρ, μα σα υέπεσε ςσημ εοιυάμεια; Δξκιμάςσε μα γπάχεσε 

ό,σι μοξπείσε ςσα γαλλικά και σα τοόλξιοα, οξλύ εμδιαυέπξμσα οξτ 

ςίγξτπα έφεσε μα οείσε, ςσα ελλημικά.) 

Et ma intenant, tapez les pieds! Fa ites du bru it! Chantez f ort, très f ort !  

 Και ηώρα, χηυπήζηε ηα πόδια, κάνηε θόρυβο, ηραγουδήζηε δυναηά, πολύ δυναηά! 

https://safeyoutube.net/w/7ZL7  

https://safeyoutube.net/w/7ZL7

