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PHRASAL VERB SORULARI

1. Her ne kadar deyim-fiillerin anlamı çoğu kez fiilin 
bildiğimiz anlamından farklı olsa da bu sorularda 
özneye “ne yapar” soru sorulabilir. Örneğin burada 
“Dergiler yeni gelişmemeleri ne yapmamızı 
sağlar?”, sorusu, onları takip etmemizi, onlara 
ayak uydurmamızı sağlar, cevabı alır. Bu cevapta 
filin düz anlamını bulamıyoruz ama eylemin yönü 
kuralına göre fiilin beraber yapılan bir eylem 
olduğunu görüyoruz. Bu “with” ile anlatılır. Ancak 
“with” 3 seçenekte da var. Üçü de birlikte yapılan 
bir eylem. Anlamları geçinmek, ayak uydurmak ve 
birinden kurtulmak’tır. BU anlamları herkes bilemez. 
O zaman eylemin yönü kuralı bize yardım etsin 
bakalım. “Along” boyunca anlamına gelir. Yan yana 
yapılan bir eylemi anlatır. Deyim fiile o nedenle biriyle 
geçinmek anlamı verir. D’deki “away”, uzaklaşma 
çağrıştırdığı için deyim-fiile birinden kurtulmak 
anlamı verir. O nedenle buraya uymaz. Çünkü biz 
gelişmelerden kurtulmak, onlardan uzaklaşmak 
istemeyiz. Bilakis onlara yakın olmayı isteriz. C’deki 
“up” ta bir şeye yetişmek anlamı verdiği için, ayrıca 
“keep” fiili de (gelişmelerle aramızda olan ilişkiyi) 
korumak anlamına geldiği için doğru seçenek budur.

Cevap: C 

2. Burada “Önünüzde uzun bir yol var. Bu nedenle 
sabah erken yola çıkmalısınız.”, deniyor. Yola 
çıkmak, dışarıya doğru bir eylemdir. İlgeç bu 
nedenle “out”tur. Ancak bu ilgeç iki seçenekte birden 
var; C ve E. “Make out” bir şeyden anlam çıkarmak 
demektir. Bu nedenle “set out” doğru yanıttır.

Cevap: E 

3. Deyim-fiillerde de az önceki fiil sorusunda olduğu 
gibi özne veya nesneye “ne” sorusu sorarak 
hem yapılan eylemi hem de bu eylemin yönünü 
bulabiliriz. “Kapitalizmin gelişmesi pek çok safhadan 
ne yapmıştır?”, sorusunun cevabı “geçmiştir”, olur. 
Derebeylik döneminin ardından tarihsel olarak 
kapitalizmin gelişimi pek çok safhadan geçmiştir., 
şeklinde çevrilebilecek bu cümlede, bir yerden, bir 
şeyin arasından yani bir süreçten, safhadan geçme 
söz konusu. Bunu anlatan fiil “go”, bu eylemin 
yönünü gösteren ilgeç (preposition) ise “through’dur. 
Bunlar yalnızca D seçeneğinde vardır. Diğerleri 
benzemek, çağırmak, ileri sürmek ve geri çevirmek 
anlamına gelir. Bu eylemler, “Kapitalizm pek çok 
safhadan ne yapmıştır” sorusuna cevap olamıyor.

Cevap: D 

ÇÖZÜM - 3



www.pelikanyayinevi.com.tr

ÇÖZÜM - 3
PHRASAL VERB SORULARI

4. Yine özneye “ne yapar” sorusunu soralım. Pirinç 
Çin’in tahıl üretiminin yarıdan fazlasını ne yapar? Bu 
sorunun cevabını, ilk bakışta seçeneklerdeki “içeri 
girmesine izin vermek, açıklamak, ifade etmek, 
başarısız olmak ve ilgilenmek” anlamına gelen 
deyim fiillerden hiç biri verememektedir. Çünkü 
bunlar bir insanın yapabileceği eylemlerdir, pirincin 
değil. Sözlüklere göre “açıklamak ve –den sorumlu 
olmak” anlamına gelen “account for” bu sınavlarda 
çok sık sorular bir deyim-fiildir. Bu eylemlerde ancak 
bir insan tarafından yapılabilir. Fakat “account for” 
un burada da olduğu gibi sözlüklerdeki anlamı 
dışında bir de “karşılamak / oluşturmak” anlamı 
vardır. Örneğin burada “Pirinç, Çin’in en önemli 
tarımsal ürünüdür ve tahıl üretiminin yarıdan 
fazlasını oluşturmaktadır”, deniyor. 

Cevap: B 

5. Burada aslında yine bir kelime sorusu sorulmaktadır. 
Deyim-fiiller (phrasal verbs) adı üstünde fiil oldukları 
için eksik kelimeden sonra gelen nesneye özne 
tarafından NE yapıldığını sorarak, sonra da bu 
eylemin ne yönde yapıldığına bakarak doğru 
seçeneğe ulaşmak mümkün olabilmektedir. Burada 
kapalı yerlerde sigara içilmesini yasaklayan yeni 
düzenlemelerin pek çok insana sigara miktarını bir 
şey yapması konusunda yardımcı olduğu söyleniyor. 
Ne yapmasına yardımcı olmuştur dersek, her halde 
azaltmasına diye bir cevap alırız. Azalma eylemi 
ne yönde olur diye soracağımız ikinci sorunun 
cevabı aşağı yönlü olur, olacaktır. O zaman bu yönü 
gösteren bir ek içeren deyim-fiil, yani “cut down on” 
aradığımız eksik deyim-fiil olmaktadır. 

İlk 4 kelime sorusunda seçeneklerde bulunan 
doğru cevap dışındaki kelimelerin anlamlarını 
da veriyorduk. Burada bunu yapmıyoruz, çünkü 
bu fiillerin anlamlarını ezberlemek, hele böyle iki 
tane ek alanların anlamlarını ezberlemek sizler 
için zordur. Çünkü çoğunluklar fiil kökünün daha 
önceden bildiğiniz anlamı deyim-fiilin içinde farklı 
olabilmektedir. O nedenle sınavlarda çok sorulan 
5-10 tanesini ezberleyin yeter.

Cevap: D 
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6. Burada sınavdan önce öğretmenin optik formları 
dağıtıp öğrencilerden kâğıtlarında hata olup 
olmadığını kontrol etmelerini istediği söyleniyor. 
Öğretmen elindeki kâğıtları tek tek öğrencilere 
verirken ne yönde bir eylem yapmıştır? Tabii ki 
dışarı doğru. O nedenle E seçeneğindeki “out” eki 
ile oluşturan “hand out” deyim-fiili aradığımız eksik 
sözcüktür.

Cevap: E 

7. Burada ABD’ni doğu sahilinde yayılıp yüzlerce 
şişe burunlu yunusun ölmesine yol açmış olan 
bir virüsten söz ediliyor. Yayılma bir noktadan 
dışarı doğru olur. O zaman seçeneklerde “out” ile 
oluşturulan bir deyim-fiil doğru olacaktır. Buna göre 
B veya D seçeneklerden biri doğrudur. Savaş, 
salgın, yangın vs çıkması bu eylemlerde kırılan 
dökülen bir şeyler olduğu için “break” fiili ile yapılır. 
“Make” olumlu bir kavramdır, çünkü yapmaktan, 
bir oluşumdan söz etmek için kullanılır. Buradaki 
anlamı bir şeyden anlam çıkarmaktır. Bu durumda 
D seçeneği rakipsiz kalıyor. 

Cevap: D 

8. HIV virüsü taşıyıcıları tedavi olmadığında ne yazık 
ki basit enfeksiyonların ölümcül hale gelmesine yol 
açan AIDS ortaya çıkmaktadır, şeklinde çevrilen bu 
cümlede eylemin ne yönde yapıldığı çok net değil. 
Yani virüsün AIDS’e dönüşmesi beşinci sorudaki 
virüsün belli bir yerde yayılmasına benzemiyor. Bu 
durumda seçeneklerdeki deyim-fiillerini boşluğa 
koyarak hangisi anlamlı oluyorsa onu seçmek. 
Bunlar sırasıyla ölmek, gerektirmek, devam etmek, 
temsil etmek ve incelemek anlamına gelir. Tedavi 
olmayınca HIV virüsü gelişmesine devam ederek 
AIDS e dönebilir. O nedenle “go on” doğru cevap 
olmaktadır.

Cevap: C 
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9. Deyim-fiil sorularında da kelime sorularında sorulan 
fiil sorusunda olduğu gibi “ne yapmak” sorusunu 
soruyorduk. Burada havayolu şirketleri arasındaki 
rekabet fiyatları düşürdüğü için diye başlayan bir 
cümle var. Bu nedenle uçakla seyahat sıradan ve 
diğer ulaşım araçlarında daha ucuz hale gelmiş. 
Burada ortaya çıkan yeni bir durum söz konusu. 
Ortaya çıkmak dışarı doğru yapılan bir eylem 
olduğu için “out” ile yapılan “come out” deyim-fiili 
doğru sözcük olmaktadır. Diğerlerinin anlamları 
–e doğru hareket etmek, alarm vs çalmak, teslim 
olmak, büyütmek’tir.

Cevap: D 

10. Sheila dün alışveriş sırasında yorgun olduğu için bir 
şey yaşamış. Bir süreden beri sıkı bir rejimdeymiş. 
Buna ve yorgunluğuna bağlı olarak ne yapmış 
olabilir, diye sorarsak bayılmış olabilir diye bir 
cevap alabiliriz. Bayılma bilinç kaybıdır. Burada 
eylemin yönünü pek tayin edemiyoruz. Bu durumda 
fiilin ekine değil de köküne bakıyoruz. Bayılma 
kendinden geçmedir. Geçmek Türkçede de “pas 
geçmek” olarak kullanılan “pass” fiili ile anlatılır. 
O nedenle B seçeneği doğru sözcük olmaktadır. 
Diğer sözcükler sırasıyla savaş, yangın vs çıkmak, 
aramak, uzak durmak ve davet etmek anlamlarına 
gelmektedir.

Cevap: B 

11. Deyim-fiil sorularında cümleyi Türkçeye çevirerek 
yüklemin ne olduğunu buluyoruz. Sonra yüklemle 
anlatılan eylemin ne yönde yapılan bir eylem 
olduğuna bakarak bu yönü gösteren ilgeci 
seçeneklerde arıyoruz. Buradaki cümleye göre 
bilim adamları 8 değişik hastalığa sahip hastaların 
(her birinden) cilt hücreleri almışlar ve onları kök 
hücrelere ne yapmış olabilirler, diye bir soru soralım. 
Bu soruya “dönüştürmüşlerdir” cevabı alırız. 
Dönüşme eylemi belli bir yönde yapılan somut bir 
eylem olmadığı için eylemin yönü kuralını burada 
işletemiyoruz. Bu durumlarda eylemin köküne 
bakarız. Dönüştürme, dönem eylemidir. İngilizcede 
bu eylem “turn” fiili ile anlatılır. O nedenle sorudaki 
eksik deyim fiil “turn into” olmaktadır.

Cevap: E 
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12. Nobel Vakfı 1900 de kurulmuşsa ertesi yıl Nobel 
ödüllerini ne yapmaya başlamıştır? Her halde 
dağıtmaya başlamıştır. Bu dağıtma eylemi dışarı 
doğru yapılır. Bir de elle gerçekleştirilir. O nedenle 
hem eylemin yönü (out), hem de eylemin kökü 
(hand) yardımıyla cümledeki eksik deyim-fiilin 
“hand out” olduğu sonucuna varıyoruz. İngilizcenin 
kolay taraflarından biride bazı isimlerin fiil olarak ta 
kullanılması. “Hand’, el demektir ama el yardımıyla 
bir şey vermek fiili olarak ta kullanılır. Aynı şekilde 
“water” su demektir. Ama çiçekleri sulamak 
anlamında da kullanılır.

Cevap: B 

13. Responsibility sözcüğünün anlamının sorumluk 
olduğunu bilen birisi için bu sorunun çözümü çok 
kısa olabilir. Sorumluluk ne yapılır, diye sorar ve 
üstüne alınır diye cevap verir. Sonra üstüne almak, 
yani üstlenmek ne yönde yapılan bir eylemdir, diye 
sorarak “on” ilgecine ulaşır. Cevap bu nedenle 
“take on” dur. Bu cevapta çözüme deyim fiilin eki 
kadar kökü de yardım eder. Üzerine almak, fiilindeki 
almak İngilizcede “take” ile anlatıldığı içinde “take 
on” doğru cevap olmaktadır. Diğer deyim-fiillerin 
anlamları büyütmek, uzak durmak, duman, ses vs 
çıkarmak, kenara çekmek’tir.

Cevap: B 

14. Doktor Jason’ı çok fazla baharatlı yiyecek yememesi 
konusunda çok uyarmasına rağmen o yemeye 
devam etmiş. O nedenle de ülser olmuş.. Jason 
baharatlardan uzaklaşması uyarısına rağmen o 
onlara doğru, yani onların üstüne gitmiş, üstüne 
düşmüş. O zaman A seçeneğindeki “on” eki almış 
“carry on” aradığımız deyim-fiil oluyor. Bu sözcük 
sürdürmek, devam ettirmek anlamına geliyor. 
Diğerleri anlamak, ertelemek, azaltmak, uğramak 
anlamlarına gelmektedir.

Cevap: A 
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15. Burada Herman Hesse’nin bir romanından söz 
ediliyor. Romanın konusu yaşam deneyimleriyle 
ilgiliymiş. Yaşam deneyimleri de kendini anlamadan 
mutluluk ve aydınlanma ile ilgiliymiş. İngilizcede bir 
şeyle ilgili olmak fiili A seçeneğindeki “related to” fiili 
ile anlatılır. Diğer Sözcüklerin anlamları sırasıyla 
bir şeye yönelmek, sıkışmak, tesadüf etmek, uyum 
sağlamaktır. 

Cevap: A 

16. Wright kardeşler uçmak konusunda 20. yüzyılın 
başlarında teknik problemleri ne yapmış olabilirler 
ki askeri ve sivil havacılık gelişsin. Sorunlar aşılır. 
Ya da sorunların üstesinden gelinir. Eylemin yönü 
kuralına göre her iki eylem “over” ile yapılır. Bu 
nedenle aradığımız deyim-fiil D seçeneğindeki 
“came over” olmaktadır. Diğer deyim-fiiller devam 
etmek sürdürmek uğramak anlamlarına gelmektedir.

Cevap: D 

17. Yine lafı fazla uzatmaya gerek kalmadan doğru 
cevabı bulabileceğimiz bir soru. Hastanın tıbbi 
geçmişini ya da öyküsünü veya öyküsüne veya 
bir takım kan testlerine ne yapmadan hastalığın 
altından yatan gerçek sebep anlaşılmaz? Bakmadan 
anlaşılmaz. O zaman “look into” doğru cevaptır. 

Burada hem eylemin yönü hem de kökü bize 
yardımcı oluyor. Bir şeyi incelerken onun içine 
bakarız.

Cevap: C 

18. Burada biraz felsefe kokan bir şeyler var; “Hayatta 
okulda öğrendiğin derslerde çektiğin sıkıntılara 
benzer sıkıntılarla karşılaşırsın. Okuldaki sıkıntılar 
geçicidir. Eğer iyi bir eğitim aldıysan hayattaki 
sıkıntılar cebir dersi gibi unutulur gider.”, deniyor. 
Boşluktan önceki “and” bağlacı burada “appear” 
fiiline benzer bir şey olduğunu gösteriyor. Ortaya 
çıkmanın tersi ortadan kaybolmaktır. Bu da 
uzaklaşma çağrıştırır. Eylemin yönü kuralına göre 
bunu “away” eki almış bir fiil anlatabilir. O zaman A 
veya D doğru olabilir. Sürüp atmak veya coşturmak 
anlamına gelen “sweep away” sözcüğü “fade away” 
gibi kendiliğinden olmayacağı için solup gitmek 
anlamına gelen “fade away” aradığımız eksik 
deyim-fiil olmaktadır.

Cevap: A 
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19. Burada (Kuzey) Kore’ye gidecek turistler için bir 
uyarı cümlesi var. Çok sıkı bir polis devleti olduğu 
için turistlerin her yere, hem de kendi başlarına 
gitmelerine izin verilmiyormuş. O nedenle dikkatli 
şekilde planmış turist rotasına bağlı kalmanız 
uyarısında bulunuluyor. Eylemin yönü kuralına 
göre bir şey-e bağlı olmak fiilinden hareketle 
aradığımız deyim fiilin oluşumunda “to” ilgecinin 
kullanıldığı sonucuna varıyoruz. Bu ilgeç A ve C 
seçeneklerindeki deyim-fiillerde bulunuyor. C’deki 
bir şey-e veya birin-e ait olmak anlamına gelir. 
A’daki bir şey-e veya birin-e bağlı olmak demektir. O 
zaman aradığımız deyim-fiil budur.

Cevap: A 

20. Burada deyim-fiil sorusu var. Fiil sorularında 
olduğu gibi burada da “ne yapmak” sorusu 
soruyoruz. Burada 40 yıl önce New Orleans’ta bir 
barda yaşanan bir trajediden söz ediliyor. “Arson” 
kundaklama, yani yangın çıkarma anlamına 
geliyor. Kundaklanan yer yanar. Yanan yerde yıkım 
olur. Yıkım ne yönde olur. Aşağıya doğru olur. O 
nedenle “down” alan B seçeneğindeki deyim fiil 
aradığımız sözcük olmaktadır. Ancak her aday 
“arson” sözcüğünün anlamını bilemeyebilir. Yine de 
trajedi kelimesi üzüntüyü, üzüntü hayal kırıklığını, o 
da aşağı doğru eylemi niteler. Çünkü üzüntülü bir 
insanın yüzü asılır, omuzlara düşer.

Cevap: B


