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PHRASAL VERB SORULARI

1. Baron Haussman tarafından daha temiz ve güvenli 
bir Paris yatmak amacıyla yer açmak için eski 
binalar ne yapılmış olabilir diye sorarsak alacağımız 
cevap kesindir; eski binalar yıkılır. Eylemin yönü 
kuralına göre yıkılma eylemi ne yönde yapılır 
diye sormaya bile gerek yoktur. İngilizcede aşağı 
yönlü eylemi niteleyen sözcük “down”dır. Bu 
yalnızca B seçeneğindeki “pull down” deyim-fiilinde 
bulunmaktadır. O zaman doğru cevap B seçeneğidir.

Diğer seçeneklerin anlamlarını vermiyoruz çünkü 
bütün deyim fiillerin anlamlarını ezberlemek kolay 
değildir. Bunun sebebi de fiil kökü bu deyimlerin 
içinde çoğunlukla yeni bir anlam kazanmaktadır. 

Cevap: B 

2. Burada “büyülü mantar” denilen bir mantardan elde 
edilen bir ilaçtan söz ediliyor. Yüksek bir dozu bir 
yıl süren kişilik değişimlerine ne yapmaya yeter, 
diye sorarsak “yol açar” diye bir cevap alırız. Sebep 
olmak, yol açmak “bring about” tur. Eylemin yönü 
kuralı, sebep olmak belli bir yönde yapılan fiziksel bir 
eylem olmadığı için bu soruda işe yaramamaktadır. 
Bunun gibi sıkça sorulan 5-6 deyim fiili ezberlemek 
gerekir. Bunlar account for-açıklamak, carry out-
proje, deney yürütmek, embark upon-başlamak, 
look through-incelemek, run out of-bitirmek ve show 
off gösteri yapmak’tır. Buradaki diğer deyim-fiillerin 
anlamları ayırmak, bayılmak, birine çekmek ve 
ayrılmak’tır.

Cevap: C 

3. Eylemin yönü ilkesi bu soruda da pek işimize 
yaramıyor, çünkü burada da fiziksel bir eylem 
yok. Çoğumuz yeni yılı sever, diye başlayan bu 
cümledeki eksik kelimeyi, ancak uzun bir kar yağışı 
kâbusa ne yapar diye sorarak bulabiliriz. Cevabımız 
“döner”, fiil kökü olarak A seçeneğinde bulunuyor.. O 
nedenle “turn into” aradığımız deyim fiil olmaktadır. 
Deyim-fiillerin ezberlenmesini zorlaştıran en önemli 
etken, fiil kökünün deyim içinde orijinal anlamından 
çoğunlukla farklı, yeni bir anlam kazanmasıdır. 
Burada öyle olmaması işimizi kolaylaştırıyor. Diğer 
deyim fiillerin anlamları, kaydetmek, dolaşmak, 
ortaya çıkmak ve süpürüp atmak’tır.

Cevap: A 
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4. Deyim-fiil sorularında eylemin yönü kuralını 
uyguluyorduk. Bunun için ne yapmak sorusu 
sorularak eylem belirlenir. Sonra bu eylemin yönüne 
uygun bir ek belirlenir. Ve seçeneklerde bu eki 
almış fiil aranır. Burada yine çevirisi zor bir cümle 
var. Eksik kelimeden sonra kavga-fight sözcüğü 
var. Birisiyle kavga ederken ilk yapılan şey elimizi 
veya kolumuz kaldırmaktır. O nedenle eylemin yönü 
kuralına göre “up” alan bir deyim fiil doğru olabilir. 
B’de “put up” ve E’de “make up” var. İkisi de uygun 
gibi görünüyor. İkincisi uydurmak anlamına geldiği 
için buraya uymuyor. İlki doğru oluyor.

Cevap: B 

5. Meksika’daki Popocatepeti yanardağı lav ne 
yapabilir diye sorarsak püskürtür cevabı alırız. 
Püskürtme uzağa doğru yapılan bir eylem olduğu 
için buna uygun preposition “off” olur. C’deki “give 
off” o nedenle doğru cevap olmaktadır. E’de de lay 
off” var. Ama onun fiil kökü yerde yapılan bir eylemi 
çağrıştırıyor. O nedenle “lay off” bırakmak, işten 
çıkarmak, ertelemek, anlamlarına gelir. Give off ise 
bir şeyin ses, duman vb şeyler çıkarması anlamına 
gelir. O nedenle doğru deyim-fiil bu olmaktadır.

Cevap: C 

6. Burada yer cilası, modern aydınlatma sistemleri ve 
banyo düzenlemeleri için yapılan masraflardan söz 
ederek başlayan bir cümle var. Tüm bu harcamalar 
ne yapılırsa dairenin alıcıya maliyeti yükselir? Tabii ki 
eklenince. Ekleme işlemi yukarı doğru bir eylemdir. 
Örneğin yarım bardak suya ekleme yaparsanız 
içindeki su seviyesi yükselecektir. O nedenle “up” 
ekini almış olan D seçeneğindeki deyim fiil “add 
up” aradığımız eksik kelime olmaktadır.. Bu deyim 
fiilinin kökü de arttırmak veya eklemek anlamına 
gelir. Ancak bu durum her deyim-fiil için geçerli 
değildir. O nedenle deyim fiilleri ezberlemek kolay 
olmaz. Bu sebeple “ne yapmak” sorusu sorarak 
eylemin yönünü bulmak ona göre ek almış seçenek 
olup olmadığına bakmak en kolay çözüm yoludur.

Cevap: D 
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7. Burada bir şey olmadan çok önce ailesinin rahatını 
sağlayan bir adamdan söz ediliyor. O bu eylemi 
yaptıktan sonra hiç bir aile ferdi çektiği üzüntü 
dışında maddi bir sıkıntı yaşamamış. Bu adam bu 
tedbirleri ne zaman almıştır ve aile bireyleri neden 
üzülüyor, diye sorarsak, ölmeden önce almıştır ve o 
nedenle üzüntülüdürler, diye cevap alırız. Ölen biri 
kişi inanışa göre öbür dünyaya gider. Bunu yaparken 
de bu dünyadan uzaklaşır. O zaman “away” eki alan 
fiiller doğru olabilir. C ve E seçeneklerinde “away” 
var. Ölüm bu dünyadan öbürüne geçmek şeklinde 
gerçekleştiği için “pass away” doğru deyim fiil 
olmaktadır.

Cevap: E 

8. Burada bir fuarda 95 kilo ağrılığında uzaktan 
kumandalı ve 5 dakika süreyle havada durabilen 
bir bisikletin başarılı bir şekilde bir şey yapıp 
etrafta uçtuğunu ve tekrar indiğini anlatan bir 
cümle var. Böyle bir taşıtın bir süre uçup inmesi 
için önce havalanması gerekir. Havalanma, yerden 
uzaklaşma şeklinde gerçekleştiği için “off” alan 
C ve E seçenekleri doğru olabilir. Bunlardan ilki 
aradığımız deyim-fiildir. Çünkü ikincisi uçaktan, 
trenden veya otobüsten inmek anlamına gelir. Bu 
eylemlerde de inilen taşıttan uzaklaşma vardır.

Cevap: C 

9. Burada tarih kitaplarının hayvanlarla insanların 
konuşmalarını anlatan hikâyelerle dolu olduğunu 
ancak yunuslarla yapılan çalışmalar, ne kadar 
uğraşılırsa uğraşılsın bir hayvanla bir insanın 
karşılıklı konuşma yapmasının zor olduğu söyleniyor. 
Böyle bir eylemi yani çift taraflı bir eylemi anlatacak 
ilgeç yok. Ama böyle bir şey yapılsaydı ortaya bir 
şey çıkardı. C seçeneğindeki “up” bunu anlatabilir. 
Strike up’ın anlamı bir konuşma başlatmaktır.

Cevap: C 
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10. Burada fiil sorulduğu için ne yapmak sorusu 
soracağız. Latin Amerika’ya giden ilk İspanyol 
sömürgeciler için orada toprağa ne yapmak 
kolaydı? Sahip olmak kolaydı. Çünkü elitlere 
İspanyol Sarayına hizmet etme karşılığında orada 
büyük topraklar veriliyordu. Eylemin yönü kuralına 
pek uygun bir fiil değil bu. Yani “sahip olmak” belli 
bir yönde yapılan bir eylem değil. Seçeneklerdeki 
deyim-fiillerden “come by” dışında kalanlar belli bir 
yönde yapılan eylemleri anlatıyor. Mesela keep out 
bir yerden uzak durmak anlamına geldiği için “out-
dışarda” eki anlamlı oluyor.

“Go with” bir şey ile (with) uyumlu olmak, “make 
out”, bir şeyden anlam çıkarmak demektir, çünkü 
çıkma eylemi “out”tur: “Get off” otobüs, uçak vs’den 
inmektir- uzaklaşma çağrıştırdığı için “off” eki alır. 
O zaman B seçeneği doğru cevap diyebiliriz. Bu 
sözcük elde etmek, sahiplenmek anlamına gelir. 
Çok yaygın kullanılan bir deyim-fiil olmadığı için 
herkes bilemeyebilir. 

Cevap: B 

11. Burada okyanusa kıyısı olan ülkelerde görünen gel-
git olayından söz ediliyor. Gelgitler ayın çekim gücü 
sebebiyle oluşur. Yine böyle bir olay bekleniyormuş. 
Burada, çok sık sorulan bir deyim fiil doğru cevap 
oluyor. Bu sebep olmak anlamına gelen “bring 
about”tur. Bu fiil de eylemin yönü kuralına uymaz. 
Bu yüzden böyle olan ve sıkça sorulan 4-5 tane 
deyim-fiili ezbere bilmemiz gerekir.

Cevap: D 

12. Burada mutluluk konusunda bilgi veren bir cümle 
var. Mutluluğu bir yerlerde ne yaparız? Ararız. 
Aramak, bakma eylemini gerektirdiği için doğru 
cevap “look for”dur. Burada deyim-fiili eylemin yönü 
kuralına göre değil köküne göre oluşturulmuş.

Cevap: B 
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13. Bir gurup sanatçı, 1991 yılında AIDS konusunda 
yeni bir projeyi konuşmak için toplanmışsa, bu 
toplantıda basit bir fikri ne yapmış olabilirler? Bir 
toplantı sonucu bir fikir oluşur. Oluşma yukarı doğru 
bir eylemdir. Yani “up”lı bir deyim-fiil arayacağız. 
Ancak son üç seçenekte da “up” var. Bazen burada 
olduğu gibi eylemin yönü kuralı da bize yardımcı 
olmayabilir. Bu kurala uymayan bazı deyim fiiller 
sıkça sorulur. Onları ezberlemek gerekir. Put up 
with ile come up with bunlardandır. İlki bir sıkıntıya 
katlanmak ikincisi ile çözüm bulmak anlamına gelir. 
Buraya ikincisi uymaktadır.

Cevap: E 

14. Şili’nin kuzey bölgelerinin bazı kısımlarına hiç 
yağmur yağmamış olmasına rağmen bir milyon insan 
ve flamingolar, kaktüsler gibi pek çok canlı, bu kötü 
koşullarda ne bulurlarsa onunla ne yapmışlardır, 
diye biraz uzunca bir soru soralım. Bu soruya 
onunla yetinmişler, yaşamlarını sürdürmüşlerdir, 
diye cevap alırız. Deyim fiillerde eylemin yönü 
kuralını uygulayarak fiilin ekini buluyorduk. Ama 
burada bu defa bize eklemin kökü yardımcı oluyor. 
D seçeneğindeki “live” fiili bize “live on” un doğru 
cevap olduğunu gösteriyor.

Cevap: D 

15. Nijer Deltası bölgesinde faaliyet gösteren Mend adlı 
örgüt, petrol işçilerini kaçırıyorsa, petrol sahalarına 
saldırıyorsa boru hatlarını ne yapar? Havaya uçurur. 
Havaya uçma yukarı yönlü bir eylem olduğuna göre 
aradığımız deyim-fiil D seçeneğindeki “blow up” 
olmaktadır. 

Cevap: D 

16. Bu soruların çözümünde eylemin yönü kuralını 
kullanıyoruz. Bunun için önce “ne yapmak sorusunu 
soruyoruz. Burada ilaçlı tarım ürünlerinin arılara 
verdiği zarardan söz eden bir cümle var. İlaçlar 
arıların ölümcül parazitlere ne yapma yeteneklerine 
zarar verebilir, diye soralım. Karşı koyma, onlarla 
mücadele etme yeteneklerine zarar verir diye cevap 
alırız. Mücadele etme onları uzaklaştırma demektir. 
Uzaklaşma eylemin “off” ile anlatılır. O nedenle E 
seçeneği doğru olmaktadır. Aslında bazen burada 
olduğu gibi deyim-fiilin kökündeki fiil gerçek 
anlamda da kullanılır. Fight, dövüşmek, kavga 
etmek anlamına gelir. Ancak fiil kökünün gerçek 
anlamda kullanılıp kullanılmadığından her zaman 
emin olamayız. Bu nedenle burada yaptığımız gibi 
ilk aşamada eylemin yönü kuralıyla deyim-fiilin ekini 
tahmin etmek daha isabetli bir çözüm yolu olur.

Cevap: E 
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17. Burada buzulların üzerinde bulundukları coğrafi 
yapıları nasıl şekillendirdiği anlatılıyor. Örneğin 
buzullar sıradağlarda vadiler açıyormuş. O zaman 
dağların zirvelerinden aşağı doğru yavaş yavaş 
kayarken zirvelere ne yaparlar, diye sorarsak 
onları törpülerler veya tıraşlarlar diye cevap alırız. 
Bu eylemler tepelerin yıldan yıla (aşağı doğru) 
alçalmasına yol açar. O nedenle A seçeneğindeki 
“down” eki alan “wearing down” aradığımız deyim-
fiil olmaktadır. Wear fiilini giymek olarak biliriz. Ama 
eskimek, yıpranmak anlamına da gelir. Eskiyen, 
yıpranan bir yükselti, zamanla alçalır.

Cevap: A 

18. Fransa Sağlık Bakanı’nın parklarda ve plajlarda 
sigara yasağı çağrısı bir tartışmayı / a ne yapmıştır, 
diye sorarsak “yol açmıştır’, diye cevap alırız. Yol 
açma veya neden olmak belli bir yönde fiziksel 
yapılan bir eylem olmadığına göre bu sorunun 
çözümünde daha önceki deyim-fiil sorularının 
çözümünde yaptığımız gibi eylemin yönü kuralını 
uygulayamıyoruz. Bizim sınavlarda sorulan bu tür 
deyim-fiiller sayıca çok değil. Onları ezberlemek 
gerekiyor. Bring about’ta onlardan biridir. Kalan 
deyim fiiller eylemin yönü kuralına uyar. Örneğin ilki 
üstüne almak, demektir. İkincisi yetişmek, üçüncüsü 
başa düşmek ve sonuncusu sürdürmek demektir.

Cevap: D 

19. Tayland’ın popülaritesinin artması yetkililer 
tarafından “Lost of Tailand” filmine bağlanıyormuş. 
“Filmin-e” sözcüğüne bakarak eylemin yönü 
kuralına göre “to” olan seçeneklerden birinin doğru 
kelime olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki doğru 
cevaptır. Çünkü “be accustomed to” bir şeye alışkın 
olmak demektir. “Attribute to” da “bring about” gibi 
sıkça sorulan deyim-fiillerden biridir.

Cevap: C 

20. 100 yıl önce Kestane, Amerika’daki sert keresteli 
ağaçların üçte birini oluşturuyordu. Daha önce de 
pek çok sorunun çözümünde sözünü ettiğimiz gibi 
oluşturmak yukarı doğru bir eylem çağrıştırdığı için 
C seçeneğindeki “make up” doğru cevap olmaktadır.

Cevap: C


