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PHRASAL VERB SORULARI

1. Kosrea, II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan en 
büyük ve kalabalık devlet olan FSM’yi oluşturan 
(make up) 4 ada devletinin en küçüğüdür., şeklinde 
çevrilebilen bu soruda oluşma eylemini belirten 
sözcük eksik deyim-fiildi. Oluşma, meydana gelme, 
vücut bulma yukarı yönlü bir eylem olduğu için 
seçeneklerde “up” ilgecini alan deyim-fiili aradık. Bu 
şekilde “make up” a kolaylıkla ulaştık.

Cevap: C 

2. Eğer Dublin’in sık sık ve etkili bir şekilde çalışan 
otobüs ve metro hizmetleri varsa o zaman bu 
kenti gezip dolaşmak kolaydır. Sorudaki eksik 
kelime burada altını çizdiğimiz sözcüğün karşılığı 
olmalıdır. Deyim-fiillerde eylemin yönüne bakarak 
seçeneklerde bunu gösteren bir ilgeç-preposition 
ararız. Dolaşmak etrafta (around) yapılan bir 
iştir. O nedenle “get around” doğru “phrasal verb” 
olmaktadır.

Cevap: A 

3. 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 

4. “Make up” en sık sorulan deyim-fiildir. Deyim-
fiillerde eylemin yönüne bakarak buna uygun bir 
edat seçilir. Burada canlı organizmaların en küçük 
yapı taşı olan hücrenin de kendine özgü işlevleri 
olan küçük parçalardan oluştuğu söylenmektedir. 
Oluşmak, vücut bulmak yukarı doğru bir eylem 
çağrıştırdığı için “up” lı seçeneklere bakıyoruz. İki 
tane var. “Make” fiili de oluşum anlamında olduğu 
için doğru seçenek B’dir.

Cevap: B 
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5. Burada bizim “but-may, can” yani zıtlık olasılık 
kuralımız işe yarıyor. İlk cümledeki “daring projects” 
olumlu bir durum. Demek ki but bağlacından 
sonra olumsuz bir durum olacak. “End up”, baştaki 
girişimlerin sona ermesi ihtimalinden söz ettiği 
için olumsuz bir sözcük oluyor. Bu soruda eylemin 
yönünden çok eylemin kökü bizi doğru deyim fiile 
götürüyor. Japonya’da farklı görüşteki siyasi liderler 
ekonomik durgunluktan çıkmak için cesur projeler 
başlatmışlar ama uzun vade de bu iş birbirlerine 
düşmeleriyle sona erebilirmiş. 

Cevap: E 

6. 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 

7. Golf insanın çok zamanını alan bir spormuş. Bu 
deyim-fiil sorununda eylemin yönünü gösteren bir 
ek bulmaya gerek yok. Çünkü fiilin kökü “almak-
take” “take up” deyim fiilinde de aynı anlama geliyor. 
Ancak normalde deyim-fiilin fiil kısmı ilk anlamından 
farklıdır. Örneğin “bring up” büyütmektir ama “bring” 
getirmek demektir. Büyüme yukarı yönlü bir eylem 
olduğu için “bring”e “up” eklenerek, büyütmek 
deyim-fiili oluşturulmuştur. Deyim-fiilleri ezberlemek 
bu yüzden yani fiil kökü çoğu zaman düz 
anlamından farklı bir anlamda olduğundan zordur. 
Ama kullanıldıkları cümlede “ne yapmak” sorusu 
sorularak eylemin yönü belirlenir. Ve seçeneklerde 
buna uygun up, down, off gibi ek aranır. 

Cevap: E 

8. Avrupa Konseyi 1949’da ne yapılmış olabilir? 
Herhalde o tarihte kurulmuştur. Kurmak establish’tir 
ama seçeneklerde buna benzer bir kelime yok. 
Kurma eylemi yukarı yönlüdür. O zaman “up”lı 
seçenekler doğru deyim fiil olabilir. Burada yine 
fiilin kökü de anlamı destekliyor. Set, düzenlemek, 
kurmak anlamına gelir. O nedenle A seçeneği 
doğrudur. Put up’ta yukarı yönlü eylemleri anlatır. 
Tureng sözlüğünde verilen anlamları arasında 18 
tanesi yukarı yönlü eylemi anlatıyor. Örneğin ilk üç 
anlamı fiyat arttırmak, para desteği vermek ve ilan 
asmak’tır.

Cevap: A 
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9. Bu cümlenin çevirisi şöyledir; “1475 yılında 
satrançla ilgili ilk kitabın basılmasından sonra, 
özellikle de kurallarının değiştirilmesinden sonra 
oyun Avrupa’da daha modern bir biçimi ne 
yapmıştır?, sorusuna “almıştır-took on” cevabı uyar. 
Ancak bu yöntem deyim-fiillerde her zaman işe 
yaramaz. Çünkü deyim-fiillerde fiil kökü, sözlükten 
bir şey bakmak anlamına gelen “look up” ör-neğinde 
olduğu gibi gerçek anlamında nadiren kul-lanılır. Bu 
nedenle bu soruları çözerken daha çok fiil kökünden 
değil ilgecinden yararlanıyoruz. Bunun için cümlede 
anlatılan eylemin yönüne göre “up, down, off, vb.” 
bir ilgeç bulup, seçeneklerde bunu arıyoruz. Burada 
buna gerek kalmıyor çünkü fiil kökündeki “almak” fiili 
“take”, bize yeterince ipucu veriyor. Doğru seçenek 
bu nedenle C’dir. 

Cevap: C 

10. Deyim-fiiller konusunda az önce yaptığımız 
açıklamaya göre bir savaşın çıkması, çıkmak 
kelimesine bakılırsa “out” çağrıştırır. Bu da 
yalnızca A’da var; break out. “İspanya iç savaşı, 
General Franko’nun ordusuyla Fas’ta bulunurken, 
İspanya’da demokratik yollarla seçilmiş olan 
cumhuriyetçi hükümete karşı ayaklanması üzerine 
çıktı.” 

Cevap: A 

11. Kimyasal bir reaksiyonda kimyasal elementler yeni 
bileşikler üretmek için birbirlerinde değişikliklere ne 
yapar?, diye sorarsak “yol açar”, “sebep olur” diye 
cevap alırız. Deyim-fiillerde kullandığımız “eylemin 
yönü” kuralı burada çok açık işlemiyor. Değişime 
sebep olmak belli bir yönde yapılan bir eylem değil 
çünkü. Bring about, iki ayrı kelime olarak tercüme 
edilirse, ortaya getirmek anlamındadır. Bu ifade ile 
“sebep olmak”, aslında aynı şeylerdir. Bu deyim-fiil 
çok sorulan “phrasal verb”lerdendir.

Cevap: B 

12. Yine sıkça sorulan bir deyim fiil. Kelliğe henüz çare 
bulunamamış. Bu eylem, yani bir çözüm bulma 
yukarı doğru bir eylemdir. Çünkü çözüm iyileşmeyi 
düzelmeyi getirir. Örneğin uygun tedavi bulunsaydı 
kel birsinin saçları yukarı doğru çıkardı. Hasta bir 
adam ayağa kalkardı. “Look up to” da yukarı doğru 
bir eylem, çünkü hayranlık duymak, imrenmek 
insanın başını kaldırarak baktığı bir kişi veya şey 
için yapılır. Ancak buraya uymuyor.

Cevap: E 
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13. Evlatlık verilmiş çocuklar hep ne yaparlar sorusuna, 
gerçek anne-babalarını ararlar, cevabı herkesin 
kolayca vereceği cevaptır. “Search for”, kolay bir 
deyim-fiildi. Eylemin yönü yerine eylemin kökü- yani 
aramak sözcüğü bizi doğru cevaba götürdü.

Cevap: D 

14. Deyim-fiil sorularında eylemin yönü tekniğini 
kullanıyoruz. Burada beraber, aynı yönde yapılan 
bir eylem var; insanlar göç İLE, iklim değişikliği 
İLE, hastalıklar İLE, mücadele ediyormuş. Beraber 
yapılan eylemler genellikle co- ön eki ile başlar ve 
genellikle de WITH alırlar. 

Cevap: A 

15. İnsanlar olgunlaştıkça duyguları ile baş etmeyi-deal 
with, öğrenirler. “compare with” fiilinde olduğu gibi 
iki şey söz konusu olduğunda “with” ilgeci kullanılır. 
Burada beraber yapılan bir eylem var. Eylemin yönü 
kuralına göre de “with” li deyim-fiil doğru oluyor.

Cevap: D 

16. Burada ufak - tefek psikolojik sorunları olan 
anne - babaların da çocuk yetiştirmek istedikleri 
anlatılıyor. Bu soruyu bu kadar anlayamayanlar en 
azından kendilerine çocuklar ne yapılır?, sorusunu 
sorarlarsa, “büyütülür”, cevabını alacaklardır. 
Büyüme eylemi yukarı doğru bir eylem olduğu için 
“up” lı bir deyim fiil olan “bring up” doğru olur.

Cevap: E 

17. Burada “Toplumsal kurallar yolda saldırıya uğrayan 
birini gördüğünüzde kesinlikle ne yapmanız 
gerektiğini söyler.”, diye bir soru sorarsak, 
müdahale etmem gerekir dersiniz. Bir kavgaya 
müdahale içeri doğru yapılan bir eylemdir. Onun için 
E seçeneğindeki “in” eki alan “step in” doğru cevap 
olmaktadır. Diğer deyim-fiillerin anlamı kovalamak, 
farklı şekilde ortaya çıkmak, bir alışkanlık edinmek, 
yardım etmek’tir.

Cevap: E 
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18. Parlayan denizanası proteini katılarak genetiği ile 
oynanmış kuzunun eti restoranda müşteriye servis 
yapılınca; yetkililer bu etin oraya nasıl geldiğini 
ortaya çıkarmak için bir araştırma başlatmışlar. 
Ortaya çıkarmak eyleminden dolayı seçeneklerde 
ilk bakılacak şey “out” ekidir. Seçeneklerde “out” 
eki alan bir fiil yok. Gizlenmiş olan bir şeyin ortaya 
çıkması yukarı yönlü bir eylem de olabilir. O nedenle 
A veya C doğru olabilir. Deyim-fiil sorularında fiilin 
kökü de bazen çözüme yardımcı olmaktadır. 

Bir kuzuyu kesildikten sonra göreceğiniz en son yer 
et parçası olarak bir yemek tabağıdır. O nedenle 
“end up” doğru cevap olmaktadır. Diğer deyim-fiiller 
yetişmek, üzmek, uzak durmak, zorla girmek’tir.

Cevap: C 

19. Deyim-fiil sorularında nesne veya özneye ne yapmak 
sorusu sorarak öğrendiğimiz eylemin ne yönde 
yapıldığını belirliyoruz. Sonra da seçeneklerde bu 
eylemin yönüne uygun ilgecin olduğu bir seçenek 
arıyoruz. Newton gizemli simya dünyasına ne 
yapmaya başladığında George Ripley’İn eserlerine 
göz atmıştır, diye sorduğumuzda girdiğinde, diye 
cevap alırız. Girme eylemi içeri doğru yapılan bir 
eylemdir. O nedenle A seçeneğindeki “delving into” 
doğru deyim-fiil olmaktadır.

Cevap: A 

20. 2,5 milyon aile geçimleri için kahve yetiştiriciliğine 
ne yapar, diye sorarsak belli bir yönde yapılan bir 
eylem belirleyemeyiz. Bu nedenle sizlere eylemin 
yönü kuralına uymayan ve sık sorulan deyim-fiilleri 
ezberleyin diyoruz. Bunlardan biri “rely on”dur. Eş 
anlamlısı olan “based on 2016 Sonbahar YDS’de 
soruldu. Diğer eş anlamlıları depend on ve count 
on’dur. Güvenmek, dayanmak, destek almak 
anlamına gelir.

Cevap: D


