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1. Deyim-fiiller, ezberlemesi ve akılda tutması zor 
sözcüklerdir, çünkü fiil kökünün anlamını bilmek 
çoğu kez işe yaramamaktadır. Örneğin, “make” 
yapmak demektir ama “make up” uydurmak 
anlamına gelir. O nedenle cümlede anlatılan 
eylemin yönüne bakarak seçeneklerde bulunan 
deyim fiillerin eklerinden hangisinin bu yönde 
yapılan bir eylem olduğunu belirleriz. Örneğin, “off” 
uzaklaşma belirttiği için uçağın havalanması “take 
off’, yolcuların uğurlanması “see off’, bir etkinliğin 
ileri bir tarih ertelenmesi, “put off” ile anlatılır. Bu 
soruda ise çocuklarını okuldan almaya giderken 
arabasının bozulduğunu söyleyen biri var. Bozulan, 
kırılıp dökülen bir şeyin yönü aşağıya doğrudur. O 
nedenle “down” alan bir deyim-fiil doğru olabilir. 
Bu B ve C’de var. “Let down” da aşağı yönlü bir 
eylemdir, çünkü hayal kırıklığına uğratmak anlamı 
vardır. Hayal kırıklığına uğrayan birini omuzları 
düşer, yüzü asılır. Bu nedenle “break down” doğru 
seçenektir.

Cevap: B 

2. Öğretmenlerin zamanının çoğunu sınav kağıdı 
okumak alır. Bu deyim-fiil sorularında fiilin 
kökünden çok eki işe yaramaktadır. Cümledeki 
eylemin yönüne bakarak, yukarı yönlü eylemlerde 
“up’, aşağı yönlülerde “down” vb bir ek tahmininde 
bulunuyoruz. Ancak bu soruda eylemin yönü yerine 
kendi yardımcı oluyor. Almak, “take” olduğuna göre 
doğru cevap E. Bring up, büyütmek yukarı yönlü, bir 
eylemdir, make out- anlam çıkarmak, dışarı yönlü 
eylemdir, hold up-kaldırmak yukarı yönlüdür, carry 
out-gerçekleştirmek, dışarı taşımak eylemleri de 
dışarı yönlü eylemlerdir.

Cevap: E 

3. Hoş bir roman. Olaylar ilerledikçe okuyucu kendini 
karakterlerin yaşadıklarına kaptırıyor, şeklinde 
çevirebileceğimiz bu cümlede eksik deyim- fiil, 
yakalamak anlamına gelen fiil kökü “catch”ten 
dolayı A olmaktadır. Aslında yakaladığımız bir şeyi 
az da olsa yukarı kaldırırız. O nedenle “up” ta bize 
yardım ediyor. Diğerleri deyim-fiiller öğrenmek, 
yangın vs. söndürmek, geri çevirmek ve bıkmaktır.

Cevap: A 
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4. Bu cümlede eksik kelime de olsa içerik olarak, 
kardeşin telefon ederse mutlaka sigarayı bırakıp 
bırakmadığını sor, deniyor. Konu sigara olunca 
akla ilk gelen “bırakma” eylemi olduğu için böyle bir 
cümle kurabiliyoruz. Seçeneklerde bu anlama gelen 
deyim fiil, “give up” tır. Eylemin yönü kuralı burada 
işlemiyor. Çünkü bırakma, vazgeçme aşağı doğru 
yapılan bir eylem olmasına karşın bu deyim fiilde 
“down” yerine “up” kullanılıyor. Diğerleri, ortalığı 
toplamak (toplananları uzağa bir yere kaldırmak), 
anlam çıkarmak (dışarı doğru eylem), açmak, radyo 
vs. kapamak, anlamına gelmektedir.

Cevap: A 

5. Fransız kâşif Reisel, Tibet’te dolaşırken Çin sınırı 
boyunca yıldız şeklinde, yüksek, gizemli bir takım 
kulelerle karşılaşmış. Eylemin yönü kuralına göre 
karşı-across kelimesi E seçeneğinde var. Diğer 
deyim-fiiller arasından geçmek, birine acımak, 
yapmak ve ezmektir.

Cevap: E 

6. Her ışık yaktığımızda, yemek yaptığımızda, evimizi 
ısıttığımızda bir tür yakıt kullanırız, şeklinde 
çevrilebilecek bu cümlede boşluğa gelecek deyim-
fiil, depend on ile eş anlamlı olan “rely on” dur. Bu 
iki deyim-fiil sınavlarda çok sık sorulur. Bir şeye 
güvenmek, sırtını ona yaslamak, ona dayanmak 
anlamına gelen bu eylemin yönü, dayanacağımız 
şeyin üzerine doğru yapıldığı için seçeneklerde 
ilgeci “on” olanlardan biri doğru olur. Bu soruda her 
ne kadar cümleyi tercüme ettiğimizde eksik kelime 
olarak ağzımızda “dayanmak” fiili çıkmıyorsa da 
bu yöntem, yani seçeneklerde sorudaki eylemin 
yönüne uygun bir ilgeç aramak, deyim fiiller gibi zor 
bir konunun üstesinden gelmemize yardımcı olacak 
tek yöntemdir.

Diğer deyim-fiillerin anlamları sırasıyla doktor vs. 
çağırtmak, hizmet etmek, anlamak ve iyileşmek’tir.

Cevap: C 

7. Genç bir insan edebi bir ortamda ne yapar? 
Büyür, yetişir. O nedenle burada “Virginia edebi bir 
atmosferde büyüyen harika bir çocuktu.”, deniyor. 
Büyüme yukarı doğru yapılan bir eylem olduğu için 
“up”lı seçeneklerden biri doğru olur. Ancak burada 
böyle olan 3 seçenek var. O zaman deyim-fiilin 
kökünden de yardım alalım. Grow fiili kendi başına 
da büyümek anlamına geldiği için doğru seçenek 
D’dir. Diğerlerinin anlamı şöyledir; ele geçirmek, 
inşa etmek, durmak, görülür hale getirmek.

Cevap: D 
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8. Deyim fiillerde de sorulan şey bir fiil olduğuna göre 
yine “ne yapmak” sorusu soralım. Kar yapmaya 
başlayan bir şirketim işleri ne yapmaya başlamıştı? 
İyileşmeye, düzelmeye başlamıştır. Bu eylemler 
yukarı yönlü eylemlerdir. O nedenle “up”ın olduğu 
tek seçenek olan B doğrudur. Take up, bir spora, 
etkinliğe vb. başlamak anlamına da gelir. Buna 
göre burada ““Her şey bir anda olmadı. Ancak çok 
geçmeden işler düzelmeye ve onlar da kar etmeye 
başladılar.”, denmektedir. Diğer deyim-fiillerin 
anlamları doldurmak, çekip çıkarmak, işgal etmek, 
almak, giysiyi kısaltmak, tamamlamak ta hep yukarı 
yönlü eylemlerdir.

Cevap: B 

9. Deyim-fiil (phrasal verbs) sorularında cümledeki 
eylemin yönüne bakarak buna uygun ilgeci olan 
seçeneği boşluğa koyuyoruz. Burada organizmayı 
oluşturan 10 temel organ sisteminden söz ediliyor. 
Oluşma, yani vücut bulma yukarı doğru bir eylemdir. 
O nedenle “up” lı bir deyim-fiil arayacağız. Bu B ve 
C’de var. Oluşma eylemi içinde “make-yapmak” fiili 
de olduğu için B doğrudur.

Cevap: B 

10. Bu soruda bir takım projelere yapılacak bir 
eylemden söz ediliyor. Bu eylem ise öne çıkan 
uzmanlar tarafından yapılacak. Uzmanlar bu 
eylemi projedeki düşüncenin orijinalliği ve toplum 
üzerindeki potansiyel etkisine göre yapacak. Bu 
eylem, değerlendirme, en iyisini seçme eylemi bu 
konu üzerine yapılacağı için “on” alan “judge on” 
aradığımız deyim-fiil olmaktadır. B ve C’deki ilgili 
olmak ve bir kuruma başvurmak demektir. Onlardan 
çok daha sık sorulan “bring up” büyütmek, “deal 
with”, “cope with” gibi bir sorun vs. ile ilgilenmek 
anlamına gelir.

Cevap: A 

11. Tüm Avrupa’da kullanılan dillerin kaynağı MÖ 5000 
yıllarında Hazar Denizi’nin kuzeyinde yaşayan 
halkın kullandığı dildir. Bu halkın Bir kısmı güneye, 
Hindistan yarım adasına göç ettiği için Hint-Avrupa 
Dil ailesine, Farsça ve Kürtçe de dâhil, o bölgenin 
dilleri de girer. Soruya göre bu halk göçlerle Antik 
Yunan’a MÖ 2000’lerde gelmiş ve orada yeni 
medeniyetler kurmuştur. Deyim fiil sorularında 
eylemin yönü kuralını uyguluyorduk. Kurmak, yani 
bir şeye vücut vermek, yukarı doğru yapılan bir 
eylem olduğu için seçeneklerde “up”li bir deyim-fiil 
(phrasal verb) bulalım. Bu C’deki “set up”tır. Diğer 
deyim-fiiler, ortaya çıkmak, ilgilenmek, binmek ve 
uzak durmak anlamına gelir.

Cevap: C 
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12. Everest’in zirvesindeki havada bulunan oksijen 
miktarı çok düşükmüş. Bu nedenle pek çok insan 
bu havayı solursa hemen kendinden geçermiş. 
Kendinden geçme, bayılma eylemlerinde aklımız, 
bilincimiz sanki başımızdan gider, yani dışarı doğru 
bir eylem söz konusudur. O nedenle “out” lu ek 
almış A veya D doğru olabilir. Set out, yola çıkmak 
anlamına gelir, pass out ise kendinden geçme, 
bayılma anlamındadır. Aslında burada deyim fiilin 
eki kadar kökü “geçmek-pass” de bize ipucu veriyor. 
A’dan emin olmamızı sağlıyor. Diğer seçenekler, geri 
dönmek, inmek ve uzaklaşmak anlamına geliyor.

Cevap: A 

13. Deyim-fiil sorularında özneye veya nesneye ne 
yapmak sorusu sorarak fiili buluyoruz. Bu fiilin 
yapıldığı yönü belirliyor ve seçeneklerde ona 
uygun ilgeçle oluşturulmuş deyim-fiil arıyoruz. 
Burada işimiz kolay, çünkü iki fiil var ve “and” 
bağlacı ile bağlanmışlar. İkinci fiil olan “are revived” 
canlandırmak demektir. Canlanma yukarı yönlü bir 
hareket gerektirir. O nedenle “up” alan C veya E 
doğru olabilir. Bazı tasarımlar / stiller tekrar tekrar 
yapılmaz ama moda dünyasına gelebilir. O nedenle 
“come up” doğru oluyor. Diğer deyim-fiillerin 
anlamları teklif vs. geri çevirmek, kaçmak, yapmak, 
giymek’tir.

Sorunun tam çevirisi: Moda, çoğu zaman belirli 
stillerin tekrar tekrar ortaya çıkması ve pek çok 
tanıtımın ardından yeniden canlandığından kendini 
tekrarlar.

Cevap: E 

14. Deyim-fiil soruları pek çok adaya zor gelir. Çok 
sık sorulan 10 kadarını ezberlemek iyi olur. Daha 
fazlasını ezberlemek kolay değildir, çünkü fiil kökü 
sıklıkla yeni bir anlamda kullanılır. Örneğin B’deki 
“bring” getirmek demektir. Ancak “bring about” 
sebep olmak anlamına gelir. Bu yüzden “eylemin 
yönü” kuralıyla fiil ekini bulmak gerekir. Bunun için 
“Atatürk bizden Batı’ya ne yapmamızı söyledi?”, 
sorusunu soralım. Bakmamızı ve örnek almamızı 
söyledi. Bu nedenle hem fiil kökü “look” hem 
de bakma yönünü gösteren “to” edatı ile doğru 
yanıt A olmaktadır. Bu yılın deyim-fiil soruları bu 
nedenle çok kolaydı. Diğer deyim-fiillerin anlamları 
ertelemek, ortaya çıkarmak ve tüketmek’tir.

Sorunun tam çevirisi: Atatürk, Türklere Batı’ya 
bakmasını söylerken, aynı zamanda sanayileşme, 
standartlaştırılmış eğitim ve cumhuriyetçi bir devlet 
yönetiminden söz ediyordu.

Cevap: A 
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15. Bu sorularda bazen tüm cümleyi anlamak mümkün 
olmayabilir. Bu durumda boşluğa gelecek sözcük, 
ondan önceki veya sonraki sözcüğe bakarak tahmin 
edilebilir. Burada da cümleyi anlayamadığımızı 
varsayalım. Bu durumda insanların bir problemi ne 
yapmaya çalışacağı düşünülürse, onun ile (with) 
ilgileneceği, uğraşacağı akla gelir. Bu nedenle 
doğru seçenek D’dir. Diğer deyim-fiillerin anlamları 
sırasıyla; sürdürmek, bakmak / ilgilenmek, bir 
kenara koymak, otobüs vs’den inmek’tir.

Cevap: D 

16. Deyim-fiil sorularında cümleyi okuyor eylemin ne 
yönde yapıldığına bakıyorduk. Burada turist gibi 
davranan hırsızlar Leonardo da Vinci’nin 50 milyon 
dolar değerinde bir tablosunu çalışmışlar. Bu işi 
yapan kişiler olay yerinden hızla uzaklaşır. Yani 
kalkan bir uçak nasıl “take off” yapıyorsa hırsızlarda 
“off”, yani uzaklaşma yapmışlar. Bu sözcük yalnızca 
D seçeneğinde var. Diğer deyim fiiller, geri çevirmek, 
bozulmak, uydurmak, baş etmek, anlamına gelir.

Cevap: D 

17. Deyim fiil soruları pek çok kişi için zordur. Çünkü fiil 
kökünü anlamı çoğunlukla aldığı ekle beraber değişip 
yeni bir anlam kazanır. Örneğin “”take” fiili almak 
demektir. Benzer şekilde “take over” da yönetimi 
ele geçirmek, sorumluluğu üstüne almak anlamına 
gelir. Yani fiil kökünü anlamı değişmez. Ancak “take” 
off”, uçağın havalanması anlamına gelir. Bu deyim-
fiilde “take” in almak anlamı kalmamış ve “off” eki ile 
yeni bir anlam kazanmıştır. Bu anlamı kazanması, 
uçağın havalanırken yaptığı eylem sayesindedir. 
Havalanan uçak bizden uzaklaşır. “Off” uzaklaşma 
bildirir. O nedenle deyim-fiillerde de “ne yapmak” 
sorusu sorularak eylem bulunur. Sonra da bu 
eylemin ne yöne yapılan bir eylem olduğu tespit 
edilir. Seçeneklerde bu yönü anlatan ilgeç aranır. 
Hangi seçenekte varsa doğru deyim-fiil odur. Bu 
soruya göre yaklaşık 14.500 yıl önce doğu Akdeniz 
bölgesinde avcı toplayıcı olan topluluklar göçebeliği 
ne yapıp köylere yerleşmişlerdir, diye sorarsak 
“Bırakmışlardır.”, diye cevap alırız. Bu aşağı doğru 
bir eylemdir. Ancak seçeneklerde “down” eki alan 
bir deyim-fiil yok. O zaman fiil köklerine bakalım. Bir 
şeyi bırakmak onu vermek demektir. Bu nedenle D 
seçeneği doğrudur, diyebiliriz.

Cevap: D 
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18. IMF için 1949’da ne yapıldı diye soralım. Buna 
vereceğimiz cevap “kuruldu” olur. Bu eylem yukarı 
doğru yapılır, ancak burada da tüm deyim-fiiller 
“up”lı. O zaman yine fiil köküne bakalım. A’daki “set” 
Türkçede de takım anlamındadır. “Set up” takım 
haline getirmek yani oluşturmak, kurmak anlamına 
gelir.

Cevap: A 

19. Eylemin yönü kuralına göre doğru seçenek B’dir. 
Newton hesaplamalarında ondan yaklaşık 60 yıl 
önce Kepler tarafından bulunan / ortaya çıkarılan 
gezegen hareketi yasalarını kullanmış. Bulma, 
ortaya çıkarma, dışarı yönlü bir hareket olduğu için 
ilgeci “out” olan B seçeneğindeki deyim-fiil doğrudur.

Cevap: B 

20. Deyim-fillerde de “ne yapmak” sorusu sorularak 
öğrenilen eylemin yönüne bakarak doğru deyim 
fiili bulabiliriz. Örneğin burada “Osmanlı 18.yy’da 
Avrupa’daki bilimsel gelişmeleri ne yapamadığı 
için geri kaldı?”, diye bir soru soralım. “Onlara 
ayak uyduramadığı için” ifadesi doğru cevap olur. 
Birine ayak uydurmak, onunla aynı seviyede olmayı 
gerektirdiği için aynı yönde ve beraber yapılan 
bir eylemi çağrıştırır. O nedenle C seçeneğindeki 
“with”li deyim fiil doğru cevaptır. Birinden geri 
kalmamak veya onunla eşit düzeyde gelişmek, 
kısaca gelişmek yukarı doğru bir eylem olduğu için 
bu deyim-fiildeki “up” ta anlamlı oluyor.

Cevap: C


