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PHRASAL VERB SORULARI

1. Konusu duyguları kontrol etmek olduğu için deneye 
katılmak isteyen çok sayıda insan vardı. Deyim 
fiillerde eylemin yönüne bakarak seçeneklerde 
buna uygun edat(preposition) arıyorduk. Katılma 
içeriye doğru bir eylem olduğu için (in) uygun bir 
edattır. “Take part” fiil kökü de bir şeye katılmak, 
onun parçası olmak anlamı veriyor.

Cevap: B 

2. Burada kongreye acil bir durumda geçici üyeleri 
seçme konusundaki ilkeleri belirleme yetkisi 
verildiğinden söz ediliyor. İlkeleri belirlemek, 
oluşturmak, yukarı doğru bir eylem çağrıştırıyor. 
Ancak burada 3 seçenekte de “up” var. Yine de 
fiil kökü “set” çok bilinen bir kelimedir. Türkçede 
de kullanılmaktadır. Ayrıca “set up” çok sorulan bir 
deyim-fiildir.

Cevap: E 

3. Bu sorudaki cümle, “Coğrafya” sözcüğü İngilizceye 
Avrupalı kâşiflerin Afrika ve Yeni Dünya’yı 
araştırmaya başladıkları 16. yy’da (aynı dil ailesinden 
olan) Latince ve Yunancadan girmiştir.”, şeklinde 
çevrilebilir. “Phrasal verbs-deyim fiiller” ezberlemesi 
zor, bazılarını sıradan İngilizlerin bile bilmediği 
veya günlük dilde kullanmadığı sözcüklerdir. 
Ancak fiil eklerinin anlamları bize doğru seçenek 
konusunda fikir verebilmektedir. Burada coğrafya 
sözcüğünün İngilizceye girmesi “into” sözcüğü ile 
biten seçeneklerden birinin doğru olduğu izlenimini 
vermektedir. Bu da E seçeneğindeki “come into” 
fiilidir. Diğer seçenekler sırasıyla, parçalanmak, -- 
diği / dığı anlaşılmak, hızla hareket etmek, devam 
etmek ve -- e gelmek, anlamındadır.

Cevap: E 

4. Soruyu, “Bu iş böyle kötü giderse, yüzlerce kişinin 
işini kaybetmesi ile bitecek”, şeklinde çevirebiliriz. 
Bu nedenle doğru seçenek Cdir. A, -siz / sız yapmak, 
B, -ile takılmak, D, -e karşı çıkmak, E, anlamak, 
anlamına gelmektedir.

Cevap: C 
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5. Bu soruyu “Aile olarak ülkenin bir yerinden 
diğerine taşınmaya alışığız, her yeni eve çok 
çabuk yerleşiriz.”, şeklinde çevirdiğimizde deyim-
fiilleri bulmak için kullandığımız tekniği uygulamak 
kolaylaşır. Yerleşme aşağı doğru bir eylem 
çağrıştırdığı için seçeneklerde “down” ile biten bir 
deyim-fiil (phrasal verb) arayacağız. Bu C ve E’de 
var. C’deki radyo vs. nin sesini kısmak anlamına 
gelir. “Settle”, yerleşmek demek olduğu için doğru 
seçenek E olmaktadır. Fiil kökü her zaman bu 
şekilde bize yardımcı olmadığı için deyim-fiilleri 
ezberlemesi zordur. O nedenle soruda anlatılan 
eylemin yönüne bakmak kullanabileceğimiz tek hızlı 
test çözme tekniğidir.

Cevap: E 

6. Yine seçeneklerde gördüğümüzde boşluğa ilk 
koyacağımız sözcüklerden biri var burada; “depend 
on”. Ya bu ya da eş anlamlısı “rely on” her dil 
sınavında çok sık sorulur. Soruya göre dünyada 
insan hakları konusunda sağlanacak ilerleme ancak 
pek çok grup ve insanın işbirliği sayesinde olurmuş.

Cevap: D 

7. Dünya Bankası’nın 2005 yılı son verilerine göre 
dünyadaki 196 ülkeden 131’i halkının karnını 
doyurmak için gıda ithalatına ……’dır., şeklinde 
çevirebileceğimiz bu cümleden, daha çok ta 
dışa bağımlılık anlamına gelen “import-ithalat 
sözcüğünden, burada bir bağımlığın söz konusu 
edildiği anlaşılıyor. Bunu, bu sınavlarda ikisi de çok 
sık sorulan, “depend on” deyim-fiilinin eş anlamlısı 
“rely on”, ile anlatırız. 

Deyim fiil soruları her zaman bu kadar kolay olmaz. 
Bu durumlarda, cümleyi okuyarak eylemin ne 
yönde yapıldığına bakar, seçeneklerde bu yönü 
anlatan “up”, “down”, off” gibi bir ilgeci ipucu olarak 
kullanıyoruz.

Cevap: B 
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8. Pek çok araştırma projesinin yalnızca AB 
tarafından ………ığını / ğini çok az kişi bilir. Bu 
boşluğa gelebilecek deyim fiil, proje ne yapılır 
sorusu sorularak bulunabilir. Bu sorunun cevabı, 
yürütülür’dür. Bunun karşılığı ise, yine çok sorulan 
deyim fiil, “carry out”tur. Diğerlerinin anlamları 
sırasıyla; yerleşmek, baş etmek, yazmak, yola 
çıkmaktır. Eylemin yönü tekniği maalesef bu soruda 
da işe yaramadı.

Cevap: E 

9. “Phrasal verbs” genel olarak zordur. Ancak 
çoğunlukla sözcük kökü veya eki, anlamları 
konusunda ipucu verebilmektedir. Önemli olan 
cümlenin neden bahsettiğini anlamaktır. Örneğin 
burada “ Destansı şiirlerde karakterler çoğunlukla 
şairin övmek veya ön plana çıkarmak istediği 
bazı kahramanları ya da fikirleri temsil eder.” 
Seçeneklerdeki phrasal verb’ler sırasıyla ve basitçe 
anlamlandırılırsa; “head towards” ın bir şeye doğru 
ilerlemek, “stand for” un bir şey için durmak, “show 
up” ın gösteriş yapmak, “carry out” un dışarı taşımak, 
“try on” un üstünde denemek, olduğu söylenebilir. 
Bu seçeneklerden “stand for” un sorudaki boşluğa 
gelen “temsil eder” sözcüğüne en yakın seçenek 
olduğu anlaşılmaktadır.

Cevap: B 

10. “Çocuklar oyun oynar gibi farklı roller sergilerler, 
anlaşmazlıkları aşarlar ve çeşitli iletişim yöntemleri 
denerler.” Seçenekler bir önceki soruda olduğu 
gibi basitçe Türkçeleştirilirse, sırasıyla “ile 
beraber gitmek”, vermek (bırakmak), içeri girmek, 
denemek, geri kalmak, ifadeleri elde edilebilir. Soru 
cümlesindeki boşluktan sonraki “farklı roller” ifadesi 
ile bunlardan “denemek” seçeneği eşleşebilir. Doğru 
seçenek bu nedenle “D” dir.

Cevap: D 
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11. Deyim fiil sorularında cümledeki eylemin ne yönde 
yapıldığına bakarak seçeneklerde buna uygun 
bir ilgeç arıyoruz. Yani yukarı doğru yapılan bir 
eylemse “up” arıyoruz. Bu soruda dünyada yılda 
2 milyon ton çöp atıldığı söyleniyor. Atma eylemi 
uzağa doğru yapılan bir eylemdir. O nedenle B 
seçeneğindeki “away” ilgeci bulunan deyim-fiil 
doğru seçenek olmaktadır. Burada “throw” fiili de 
aslında deyim-fiilin anlamını çıkarmamıza yardımcı 
olur. Ancak çoğunlukla fiil kökü buradaki gibi işe 
yaramaz. Gerçek anlamı farklı olabilir. Eylemin 
yönüne bakmak bu durumda işimizi kolaylaştırır.

Cevap: B 

12. Aynı yaklaşımla bu soruyu da kolayca çözebiliriz. 
Objektif olarak yazı yazmak demek yazdığımız 
yazıya kişisel duyguları sokmamak / katmamak 
demektir. Bu eylem içeri doğru yapılan bir 
eylem olduğu için “into” ilgeci ile yapılmış olan 
D seçeneğindeki “bring into” doğru deyim-fiil 
olmaktadır. Deyim-fiilleri ezberlemeyin, işin içinden 
çıkamazsınız. Bu İngilizlerin bile sıkıntı çektiği 
bir konudur. Eylemin yönüne bakın, yeter. Tüm 
insanlar düşünürken benzer bir yöntem kullanır. 
Mesela, “take over” ele geçirmek anlamındadır. Ele 
geçirdiğimiz şeyin üzerine doğru hamle yaptığımız 
için “over” ilgeci kullanılmaktadır.

Cevap: E 

13. Deyim fiillerde eylemin yönü kuralımız işe yarar. 
Cildimiz çok az mikrobun geçmesine izin verirmiş. 
Cildimizin arasında geçmesi, eylemin bir şeyin 
arasından yani “through” yapıldığını gösteriyor. 

Cevap: A 
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14. Beşinci sorunun doğru cevabı get through’nun doğru 
olduğundan emin olmamızı sağlıyor bu soru. Çünkü 
burada da “go through” var. Account for, eylemin 
yönü kuralına uymaz çünkü bir şeyi açıklamak, 
ondan sorunlu olmak anlamına geldiği için belli bir 
yönde yapılan bir eylem söz konusu değildir. Ancak 
bu deyim-fiil çok sorulur. 

Cevap: B 

15. Deyim-fiillerde cümlede anlatılan eylemin yönüne 
bakarak ilgecini (up, down, vb) buluyorduk. Soruya 
göre Birleşik Devletler’deki bazı kentlerde trafik 
ışıkları, körlerin karşıdan karşıya geçmesine 
yardımcı olmak için yeşil yandığında özel bir ses 
çıkarıyormuş. Bir hoparlörden çıkan ses dalgaları 
uzağa doğru yayılır. Bu durum, kalkarken bizden 
uzaklaşan uçağın havalanması demek olan “take off” 
ta olduğu gibi “off” ile anlatılır. “off” seçeneklerden B 
ve C’de var. “show off” gösteri yapmak, hava atmak 
anlamında olduğu için, doğru yanıt ses, yaymak, 
ses vermek, anlamına gelen “give off” tur.

Cevap: B 

16. Doğru yanıt olan “come up short”, “to fail to win 
or achieve something- bir şeyi başaramamak, 
kazanamamak” anlamına gelir. Burada “up”, 
“come” ile beraber bir tıkanmayı, yani yukarı doğru 
hareketi çağrıştırır. Diğer bir deyişle, bir su akıntısı, 
sorumuzdaki projenin yürümesi gibi” akıp dururken 
önüne bir engel çıkarsa - ki bu soruda bu finans 
eksikliğidir- o noktada akması durur, yani soruda 
projenin tamamlanma tarihinden önce durması gibi. 
“Hold up” ta benzer bir deyim fiildir, ancak durdurmak 
anlamına gelir ve birileri tarafından yapılan bir 
eylemdir, “come up short” ise kendiliğinden olan bir 
eylemi anlatır.

Cevap: D 



www.pelikanyayinevi.com.tr

ÇÖZÜM - 2
PHRASAL VERB SORULARI

17. Önceki sorulara göre bir parça daha zor bir soru, 
çünkü teknik bilgi gerektiriyor. Optiğin ışıkla ilgili 
olduğunu bilen birisi, doğru cevap olarak “deal 
with-ile ilgilenmek” sözcüğünü işaretleyebilir. 
Diğer seçenekler, telafi etmek, baş etmek, ezmek, 
benzemek, anlamına gelmektedir.

Cevap: B 

18. 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 

19. Deyim fiillerde eylemin yönüne uygun bir 
ilgeç belirleyip seçeneklerde bunu arıyoruz. 
Yunanistan’daki tatil beldelerinde turizmciler 
turistlere klimalı otobüslerde yetenekli rehberler 
eşliğinde turlar sunuyorlarmış. “Eşliğinde” ifadesi 
beraber yapılan bir şeyi çağrıştırdığından “with” 
veya “by” ile biten bir deyim fiil bulmamız gerek. A 
seçeneğindeki “accompany” eşlik etmek anlamına 
geldiği için ekindeki ilgeç “by”ile doğru deyim fiili 
oluşturuyor.

Cevap A 

20. Bu sorudaki cümle Orta Avrupa’da yerleşik 
bulunan Almanya’yı oluşturan coğrafi bölgeleri 
anlatmaktadır. “Make up” çok sık sorulan bir “phrasal 
verb” tür. Bunları ezberlemek kafa karıştırır. Ancak 
“up”, “down”, “out” gibi eklerinin anlamından hareket 
ederek doğru seçeneğe ulaşmak mümkündür, yeter 
ki soruda verilen cümlede eylemin ne yönde yapıldığı 
anlaşılabilsin. Bu soruda örneğin bir oluşumdan söz 
edilmektedir. Bir şeyin vücut bulması doğada yukarı 
doğru bir eylem olduğu için “up” ekinin bulunduğu 
D seçeneği boşluğa ilk konacak sözcük olmaktadır.

Cevap: D


