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LANGUE VIVANTE 2 
 
 
 
 
 

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

Le candidat choisira le questionnaire correspondant à sa série. 
 
 
 

Série L : 3 heures – coefficient 4 

Série S : 2 heures – coefficient 2 

Séries STG (sauf CGRH) : 2 heures – coefficient 2 

Séries STG option CGRH : 2 heures – coefficient 3 

 

Répartition des points 
Compréhension du texte 10 points 
Expression personnelle 10 points 

 
 
 

Avant de composer, le candidat s’assurera que le sujet 
comporte bien 5 pages, numérotées de 1/5 à 5/5. 
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KEDĐNĐN ĐNSANLA ORTAK YA ŞAMININ ÖYKÜSÜ: KOLAY AV, ONU ĐNSANA YAKLA ŞTIRDI 
 

Tarihte bazı kedi türlerinin vahşî doğayı terk edip insanların yerleşim birimlerine taşınmalarıyla ilgili çok 
sayıda teori var. Bunlardan bir tanesine göre, kedi ile insanın yolu M.Ö. 8000'li yıllarda kesişmiş. Bu 
tarih, insanın yerleşik hayata geçip tarımla uğraşmaya başladığı döneme rastlıyor. Đnsan, zamanla, 
tarlalardan elde ettiği ürünleri depolarda saklamayı öğreniyor. Ancak, burada da fare ve sıçanlar ortak 
oluyor hasada1. Gelişi güzel ortalıkta dolaşan vahşî kediler, yerleşim yerlerindeki çöplükler ve tahıl 5 
depolarında barınan bu kolay ve lezzetli avı keşfetmekte gecikmiyorlar. Çiftçilerin de, bu kurnaz avcıları 
çevrelerinde tutmak için, kedilerin mönülerini ayrıca "lezzetli" etlerle desteklemiş olabilecekleri 
sanılıyor. Böylelikle, vahşî kediler zamanla yarı vahşî kedilere, sonra da evcil kedilere dönüşüyorlar.  

Bu varsayımı, M.Ö. 7. yüzyılda yapılmış, kediyle oyun oynayan kadın heykelcikleri de destekliyor. Bu 
heykelcikler, Anadolu'nun Burdur kentindeki Hacılar köyünde yapılan kazılarda bulundu. Ancak o 10 
dönemde kedi tam bir evcil hayvana dönüşmüş olsaydı, daha yaygın görülür ve Neolitik Çağ'da egemen 
olan ekonomik işleyişin etkisiyle, Anadolu'dan Avrupa'ya da yayılırdı. Ancak bugüne kadar, bu gerçeğe 
işaret eden herhangi bir kanıta ulaşılamadı. Evcil kedinin Avrupa'da izlerine, yaklaşık 6000 yıl sonraya ait 
bulgularda rastlanıyor.  

Binlerce yıllık birlikte yaşamlarında, kedi, insanın günlük kaygılarının bir parçası olmayı asla istemedi. 15 
Çalışmak, onun için katlanılmaz oldu hep. Keyfini bozacak hiçbir şeye izin vermedi. Kendisi istemediği 
sürece, ne pişman oldu, ne utandı ne de şefkat aradı. Bir ev hayvanı gibi görülse de, asla bir köpek gibi 
itaatkâr olmadı.  

Bazı insanlar bu gerçekle yüzleşince incindi ve katı bir kedi düşmanına dönüştü. Amerikalı veteriner 
hekim Louis J. Camuti "Đnsan kediden ya nefret eder ya da çok sever" diyor. Kedi, çoğunlukla ev içinde 20 
zaman geçirse de, aslında canının istediği şekilde davranan bir "ev arkadaşı" dır sadece. Sahibini bir dost 
değil, yaşadığı ortamdaki herhangi bir nesne gibi algılar. Ona göre kedi insana değil, insan kediye aittir. 
Yine de kedi zaman içinde insanın yoldaşı haline gelip, özellikle kentlerde en sevilen ev hayvanı 
listesinde köpeği de geçerek birinci sıraya yerleşti. Kırsal kesimlerde ise, gönüllü avcılık da yapıyor; 
depolardaki yiyeceklere göz diken fare ve sıçanları, hatta yılanları yok ediyor. 25 

Türkiye'ye özgü dünya çapında tanınan iki evcil kedi türü var. Bunlardan biri safkan kabul edilen Ankara 
kedisi, diğeri de Van kedisi. Đkisinin de sayısı giderek azalıyor. Ankara kedisi uzun ve parlak tüylere 
sahip; uzun, zarif, güzel vücudu ve düzgün yüz hatlarıyla zarif bir hayvan. Đsmini anavatanı Ankara’dan 
alıyor. Çok zeki bir kedi türüdür ve sahiplerini çok sever, onlara bağlanırlar. […] Ankara kedisinin beyaz 
dışında çikolata, benekli ve sarı renkleri de var. Göz renkleri yeşil, mavi veya sarıdır. Bu nedenle Van 30 
kedisiyle sık sık karıştırılırlar. Ancak Van kedilerinin gözleri genellikle çift renklidir. Ankara kedileri çok 
oyunbazdır. Bol tüylü kuyruklarını yürürken vücut hizalarında tutarlar. Van kedisinin ise yere sürünecek 
kadar uzun, beyaz kürkü, uzun vücudu ve tilki kuyruğunu andıran uzun ve kabarık kuyruğu vardır. 
Kaplan gibi yürür. Zekâsı, çevikliği, temizliğe düşkünlüğü, cana yakınlığı, oyunbazlığı, sahibine bağlılığı, 
onu eşsiz kılan özelliklerindendir. Ve gözlerinin rengi… Her iki gözü mavi, her iki gözü kehribar (sarı ve 35 
tonları) ve diskromatopsi (bir gözü mavi, diğer gözü kehribar) olan çeşitleri var. […] Van kedisinin 
avcılık özellikleri çok gelişmiştir. Fare, kertenkele, kuş, sinek ve küçük böcekleri avlayıp yerler. Ancak, 
yaşadıkları evin kümes hayvanlarına saldırmazlar. Kendi isteğiyle suda yüzmeyi ve suyla oynamayı seven 
tek kedi türüdür. Yemeğini, sıcaklığını patileriyle kontrol ettikten sonra yer. Gözlemler, Van kedisinin 
eğitime yatkın olduğunu gösterdi. 1950’li yıllardan itibaren Avrupa’da da tanıtılmaya başladı. Ne var ki 40 
eskiden Van yöresinde sıkça rastlanan bu ilgi çekici hayvanların sayısı giderek azalıyor ve hızla 
melezleşiyor. Soyunun saf olarak korunabilmesi ve diğer türlerle karışmaması için Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi'nde çalışmalar yapılıyor. Bembeyaz uzun tüyleri, renkli gözleriyle dünyanın en çok aranan ve 
en pahalı kedi türleri arasında bulunuyor. 

 45 

Focus Dergisi 

                                                 
1 Hasat : Ürün kaldırma, ekin biçme işi. 2. Bu yolla elde edilen ürün 
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Uniquement pour les candidats de la série L 
 
 
 
 
I. COMPRÉHENSION DU TEXTE (10 points) 
 
 

1. Kedilerin evcilleşmeye başlamalarının sebepleri nelerdir?      (1,5 point) 
 
2. Türkiye’de bulunan ve dünyaca bilinen Van ve Ankara kedilerinin ortak noktalarını sıralayınız.  

             (1,5 point) 
 
3. Ankara ve Van kedileri ne zamandan beri Avrupa’da tanınmaktadır?   (0,5 point) 
 
4. Van kedisi niçin dünyanın en pahalı kedileri arasında bulunmaktadır?   (1,5 point) 
 
5. Veteriner hekim Louis J. Camuti’ye göre bazı insanların kedi sevmemesinin nedenleri nelerdir? 

             (2 points) 
 
6. Aşağıdaki bölümü Fransızcaya çeviriniz.    (3 points) 

 
Bazı insanlar bu gerçekle yüzleşince incindi ve katı bir kedi düşmanına dönüştü. Amerikalı 
veteriner hekim Louis J. Camuti "Đnsan kediden ya nefret eder ya da çok sever" diyor. 
 
Kendi isteğiyle suda yüzmeyi ve suyla oynamayı seven tek kedi türüdür. Yemeğini, sıcaklığını 
patileriyle kontrol ettikten sonra yer. Gözlemler, Van kedisinin eğitime yatkın olduğunu gösterdi. 
1950’li yıllardan itibaren Avrupa’da da tanıtılmaya başladı. Ne var ki eskiden Van yöresinde sıkça 
rastlanan bu ilgi çekici hayvanların sayısı giderek azalıyor. Bembeyaz uzun tüyleri, renkli 
gözleriyle dünyanın en çok aranan ve en pahalı kedi türleri arasında bulunuyor. 

 
 
 
 
II. EXPRESSION PERSONNELLE (10 points) 

 
 
1. Evcil hayvanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir evcil hayvan için en uygun yaşam 

alanı nasıl olmalıdır? (7-8 satır).    (4 points) 
 

2. Hayvanların gerek tıp, gerekse kozmetik vb. daha birçok alanda yapılan deney ve araştırmalarda 
kobay olarak kullanılmasını doğru bulmayan kimi insanlar bunun durdurulması gerektiğini ve 
başka alternatifler olduğunu düşünüyorlar. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? 
Gerekçeleriyle açıklayınız (10-15 satır).    (6 points) 
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Uniquement pour les candidats de la série S 
 
 
 
 
I. COMPRÉHENSION DU TEXTE (10 points) 
 
 

1. Kedilerin evcilleşmeye başlamalarının sebepleri nelerdir?      (2 points) 
 
2. Ankara ve Van kedileri ne zamandan beri Avrupa’da tanınmaktadır?   (1 point) 
 
3. Van kedisi niçin dünyanın en pahalı kedileri arasında bulunmaktadır?   (2 points) 
 
4. Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş veya yakın anlamlarını yazınız.   (1 point) 

a) yabanî, yabanıl   
b) şehir 
c) söz dinler  
d) oyun oynamayı seven 

 
5. Metne yeni bir başlık öneriniz.        (1 point) 
 
6. Aşağıdaki bölümü Fransızcaya çeviriniz.       (3 points) 
 

Kendi isteğiyle suda yüzmeyi ve suyla oynamayı seven tek kedi türüdür. Yemeğini, sıcaklığını 
patileriyle kontrol ettikten sonra yer. 1950’li yıllardan itibaren Avrupa’da da tanıtılmaya başladı. 
Ne var ki eskiden Van yöresinde sıkça rastlanan bu ilgi çekici hayvanların sayısı giderek azalıyor. 
Soyunun saf olarak korunabilmesi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde çalışmalar yapılıyor. 

 
 
 
 
II. EXPRESSION PERSONNELLE (10 points) 

 
 
1. Evinizde evcil hayvanınız var mı? Hangi evcil hayvanı tercih edersiniz? Nedenleriyle anlatınız (8-

10 satır).   (5 points) 
 
2. Hayvanların gerek tıp, gerekse kozmetik vb. daha birçok alanda yapılan deney ve araştırmalarda 

kobay olarak kullanılmasını doğru bulmayan kimi insanlar bunun durdurulması gerektiğini ve 
başka alternatifler olduğunu düşünüyorlar. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir ? 
Gerekçeleriyle açıklayınız (10-15 satır). 

    (5 points) 
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Uniquement pour les candidats de la série STG 
 
 
 
 
I. COMPRÉHENSION DU TEXTE (10 points) 
 
 

1. Kedilerin evcilleşmeye başlamalarının sebepleri nelerdir?      (2,5 points) 
 
2. Ankara ve Van kedileri ne zamandan beri Avrupa’da tanınmaktadır?   (1,5 point) 
 
3. Van kedisi niçin dünyanın en pahalı kedileri arasında bulunmaktadır?   (2 points) 
 
4. Metne yeni bir başlık öneriniz.        (1 point) 
 
5. Aşağıdaki bölümü Fransızcaya çeviriniz.       (3 points) 

 
Kendi isteğiyle suda yüzmeyi ve suyla oynamayı seven tek kedi türüdür. Yemeğini, sıcaklığını 
patileriyle kontrol ettikten sonra yer. 1950’li yıllardan itibaren Avrupa’da da tanıtılmaya başladı. 
Ne var ki eskiden Van yöresinde sıkça rastlanan bu ilgi çekici hayvanların sayısı giderek azalıyor. 
Soyunun saf olarak korunabilmesi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde çalışmalar yapılıyor. 

 
 
 
 
II. EXPRESSION PERSONNELLE (10 points) 

 
 
1. Evinizde evcil hayvanınız var mı? Hangi evcil hayvanı tercih edersiniz? Nedenleriyle anlatınız 

(8-10 satır).           (5 points) 
 

2. Hayvanların gerek tıp, gerekse kozmetik vb. daha birçok alanda yapılan deney ve araştırmalarda 
kobay olarak kullanılmasını doğru bulmayan kimi insanlar bunun durdurulması gerektiğini ve 
başka alternatifler olduğunu düşünüyorlar. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? 
Gerekçeleriyle açıklayınız (10-15 satır).   (5 points) 

 


