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EPREUVE DU MERCREDI 18 JUIN 2014 
 
 
 

L’usage des calculatrices et des dictionnaires n’est pas autorisé. 
 

Le candidat choisira le questionnaire correspondant à sa série. 
 
 
 

Série L + épreuve LVA : 3 heures – coefficient 4 

Série ES et S : 3 heures – coefficient 3 

 

 

 

Répartition des points 
Compréhension de l’écrit 10 points 

Expression écrite 10 points 
 
 
 
 
 

Avant de composer, le candidat s’assurera que le sujet 
comporte bien 4 pages, numérotées de 1/4 à 4/4. 
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ANAMIN K ĐTABI 
 

Yaz… Bağlardaki sergi yerlerinin gece cümbüşleriyle ve nihayet buğday başaklarının akşam 
meltemlerinde kumral bir deniz gibi ürperip dalgalandığı engin ovalarıyla Manisa’nın yazı… 
Gerçi, bizim ne bu ovalarda bir karış tarlamız, ne bağlarda bir tek kütüğümüz, ne de belli başlı bir 
yemiş bahçemiz vardı. Fakat, yaz gelince eş dost davetlisi olarak bütün bu yerlerin sefasını sürmek 
fırsatını bulurdum. Mayıs ayında Yıldız Bacı'nın kiraz yaylasından başlayarak temmuz sonlarında 5 
Hulusi Bey’in bağı ve ağustos ortalarında Đzmirli akrabalarımızın babamdan satın aldıkları iki 
çiftlikten biri, onar, on beşer gün için, emrimize hazır dururdu. Hatta bu sürekli yatı misafirliklerini 
pek yadırgar görünen anneme kendi hesabına, kendi âdetlerine göre, kendi evinde gibi yaşamak 
imkânını vermek maksadıyla mülk sahiplerinin bize bırakıp çekildikleri de olurdu. O vakit bu 
bahçelere, bu bağlara, bu çiftliklere, biz kabımız kaçağımız, yatak takımlarımız ve aşçımızla âdeta 10 
göç edercesine gider yerleşirdik. Beni tam anlamıyla mutlu eden de asıl bu çeşit tatil sefalarıydı. 
Aksi takdirde ya annem evde kalıp bizi yalnız bıraktığı sıra keyfime bir tür gurbet hissinin acılığı 
karışıyor yahut bizimle beraber gelmişse başkalarının aşıyla doymaktan, başkalarının döşeğinde 
yatıp kalkmaktan çektiği sıkıntı karşısında hiçbir zevkin tadı yüreğime sinmiyordu. Hele, annemin 
yazlıklarında daha çok köylüleşen yerli âdetlerine göre, kâh ayaksız bir tahta sofranın kâh bir bakır 15 
sininin etrafında halka oluşturup oturan ev sahipleriyle diz dize, dirsek dirseğe sıkışarak aynı kaptan 
elle yemek yerken duyduğu ızdırap yüzünden okunur, bir dereceye varınca bütün lokmaları 
boğazında dizilip kalırdı. 
Hâlbuki, ne nefis yemeklerdi onlar! Üzerinden bol bol yarım asır geçti, hâlâ tatları damağımdadır ve 
Manisa’dan ayrıldığımdan beri, ne prens saraylarında ne vezir konaklarında öylesine bir sofra hazzı 20 
bana nasip olmamıştı. Yazık ki temizliği lezzetin üstünde tutan annem bu zevkimi hiçbir vakit 
paylaşmamış ve bu yüzden benim iştahımı da kaçırmıştır. 
Zavallı anneciğimin el evlerinde yalnız sofra düzeninden değil, yatak takımlarından da tiksinir bir 
hâli vardı. Bunda da ne kadar haklıydı bilmiyorum. Zira pek iyi hatırladığıma göre, ev sahipleri 
kendilerinin bile kullanmaya kıyamadıkları, en özenli, en bakımlı döşeklerini bizim altımıza 25 
sermekte ve tek biz rahat edelim diye her biri bir daracık minderin üstüne kıvrılıp yatmaktaydılar. 
Annem ise, bunu ve bunun gibi daha nice ikramları, konukseverlikleri az bulacak veya hiçe sayacak 
kimselerden olmak şöyle dursun, en nahoş1 durumlarda bile daima güler yüzlülüğünü koruyacak 
kadar nazik ve terbiyeliydi. Buna rağmen titizliği terbiye ve nezaketine o derece galipti ki bazı 
geceler, bize ayrılan yatak odalarında giriştiği temizlik ve düzenleme hareketlerinden çıkan hafif 30 
gürültülerle iç tedirginliklerinin sırrını âleme duyurmak gibi sıkıntılı bir duruma düştüğü de olurdu. 
Annemin bu hareketleriyle ev sahiplerine nasıl bir üzüntü verdiğini bilmem. Fakat, beni, bütün bir 
günün yorgunluğundan  sonra tam uykuya dalacağım sırada pek çok rahatsız ettiğini hatırlarım. 
Düşünün ki bağda ve ovada ben artık kasabadaki tembelliklerimden tamamıyla sıyrılmışımdır. 
Sabahleyin erkenden ilk horoz sesleriyle uyanmış ve soluğu (bağda isem), üzüm kütüklerinin 35 
arasında (çiftlikte isem), harman yerinde almışımdır. 
[...] Ötede, üzüm salkımlarının küfelere istif edilmesi,2 sergiye konulup yayılması işlerinde 
gündelikçilere can ve gönülden yardımlarda bulunmuşumdur. Arada, bir fırsat bulunca eyersiz3 bir 
yük beygirinin sırtına tırmanarak o tarla senin bu tarla benim  “Deh!” demiş dolaşmışımdır. Birkaç 
yemiş ağacına çıkıp inmiş, birkaç defa düşüp kalkmış ve nihayet kunduralarımı, çoraplarımı, sıyırıp 40 
paçalarımı sıvayarak bir derenin sularında  serinlemeye çalışmışımdır. Bütün bu faaliyetlerimden 
annemin haberi olsaydı, belki de, ne kadar dinlenmeye muhtaç olduğumu düşünerek uykumu 
kaçırmaktan çekinirdi. Lâkin, edip eylediklerimden ona bahsetmeye kimin dili varırdı. Allah 
göstermesin; bu yaramazlıklarımdan bir tanesini bile duyması hemen eve dönmemiz için yeterli bir 
neden oluştururdu. 45 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Türk Dili, Anı Özel Sayısı.

                                                 
1 Nahoş : Hoş olmayan, hoşa gitmeyen, kötü, çirkin.  
2 Đstif etmek : yığmak, biriktirmek, depolamak 
3 Eyer : binek hayvanlarının üstüne konulan nesne. 
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Toutes séries sauf LVA 
 
I. COMPREHENSION DE L’ECRIT (10 points) 
 

1. Yazar Manisa’nın yazını hangi özellikleriyle anımsıyor? (0,5 point) 
 
2. Metinde, yazarın annesinin yemek ve yatak konusundaki titizliği 

hakkında neler öğreniyoruz? (0,5 point) 
 

3. a) Yazar annesinden habersiz neler yapmaktadır? (1 point) 

b) Bunları niçin annesine duyurmak istemiyor? 
 

4. Yazar daha çok ne tür bir tatil yapmaktan hoşlanıyor? (1 point) 
 

5. Yazarın annesinin terbiye ve nezaketi hakkında bilgi veriniz. (0,5 point) 
 

6. Yazarın annesi tatilini mülk sahipleriyle birlikte geçirmekten memnun mudur? 
Yanıtınızı metinle destekleyin. (0,5 point) 

 
7. Yazarın ailesi varlıklı mıdır? Yanıtınızı metinle destekleyiniz. (1 point) 

 
8. Metinde geçen aşağıdaki deyimleri açıklayınız. (1 point) 

a) Yüreğine sinmemek (15. satır) 

b) Tadı damağında kalmak (19. satır) 
 

9. Aşağıdaki sözcük ve eylemlerin eşanlamlarını veriniz: (1 point) 

a) Izdırap duymak (18. satır) 

b) Nihayet (42. satır) 

c) Kundura (43. satır) 

d) Muhtaç olmak (45. satır) 
 

10. Aşağıdaki bölümü Fransızca’ya çeviriniz:      (3 points) 

Zavallı anneciğimin el evlerinde yalnız sofra düzeninden değil yatak 
takımlarından da tiksinir bir hâli vardı. Bunda da ne kadar haklıydı bilmiyorum. 
Zira pek iyi hatırladığıma göre, ev sahipleri kendilerinin bile kullanmaya 
kıyamadıkları, en özenli, en bakımlı döşeklerini bizim altımıza sermekte ve tek 
biz rahat edelim diye her biri bir daracık minderin üstüne kıvrılıp 
yatmaktaydılar. Annemin bu hareketleriyle ev sahiplerine nasıl bir üzüntü 
verdiğini bilmem. 

 
 

II. EXPRESSION ECRITE (10 points) 
 

1. Unutamadığınız bir tatil anınızı anlatınız? (15-18 satır)    (4 points) 
 

2. Türkler konukseverliğiyle tanınır. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 
Düşüncelerinizi örneklerle açıklayınız (12-15 satır).     (3 points) 

 
3. Titizlik nedir? Đnsan hangi konularda titiz olmalıdır? (12-15satır)   (3 points) 
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Epreuve LVA 
 

I. COMPREHENSION DE L’ECRIT (10 points) 
 

1. Yazar Manisa’nın yazını hangi özellikleriyle anımsıyor? (0,5 point) 
 
2. Metinde, yazarın annesinin yemek ve yatak konusundaki titizliği 

hakkında neler öğreniyoruz? (0,5 point) 
 

3. a) Yazar annesinden habersiz neler yapmaktadır? (1 point) 

b) Bunları niçin annesine duyurmak istemiyor? 
 

4. Yazar daha çok ne tür bir tatil yapmaktan hoşlanıyor? (1 point) 
 

5. Yazarın annesi tatilini mülk sahipleriyle birlikte geçirmekten memnun mudur? 
Yanıtınızı metinle destekleyin. (0,5 point) 

 
6. Yazarın ailesi varlıklı mıdır? Yanıtınızı metinle destekleyiniz. (0,5 point) 

 
7. Metinde geçen aşağıdaki deyimleri açıklayınız. (1 point) 

a) Yüreğine sinmemek (15. satır) 

b) Tadı damağında kalmak (19. satır) 
 

8. Aşağıdaki sözcük ve eylemlerin eşanlamlarını veriniz: (1 point) 

a) Izdırap duymak (18. satır) c) Kundura (43. satır) 

b) Nihayet (42. satır) d) Muhtaç olmak (45. satır) 
 

9. Aşağıdaki bölümü Fransızca’ya çeviriniz:      (4 points) 

Hâlbuki, ne nefis yemeklerdi onlar! Üzerinden bol bol yarım asır geçti, hâlâ tatları 
damağımdadır ve Manisa’dan ayrıldığımdan beri, ne prens saraylarında ne vezir konaklarında 
öylesine bir sofra hazzı bana nasip olmamıştı. Yazık ki temizliği lezzetin üstünde tutan annem 
bu zevkimi hiçbir vakit paylaşmamış ve bu yüzden benim iştahımı da kaçırmıştır. 
 
Zavallı anneciğimin el evlerinde yalnız sofra düzeninden değil yatak takımlarından da tiksinir 
bir hâli vardı. Bunda da ne kadar haklıydı bilmiyorum. Zira pek iyi hatırladığıma göre, ev 
sahipleri kendilerinin bile kullanmaya kıyamadıkları, en özenli, en bakımlı döşeklerini bizim 
altımıza sermekte ve tek biz rahat edelim diye her biri bir daracık minderin üstüne kıvrılıp 
yatmaktaydılar. Annemin bu hareketleriyle ev sahiplerine nasıl bir üzüntü verdiğini bilmem. 

 
 

II. EXPRESSION ECRITE (10 points) 
 

1. Unutamadığınız bir tatil anınızı anlatınız? (18-20 satır)    (4 points) 
 

2. Türkler konukseverliğiyle tanınır. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 
Düşüncelerinizi örneklerle açıklayınız (15-18 satır).     (3 points) 

 
3. Titizlik nedir? Đnsan hangi konularda titiz olmalıdır? (15-18 satır)   (3 points) 


