
Appendix S1 

List of Experimental Stimuli in the Picture Selection Task 

 

  Definite/specific Non-referential 

SOV 

Animate 

Polis adamı aradı. 

The police looked for the 

man. 

 

Adam kuş sattı.  

The man sold a bird/birds. 

 

Animate 

Öğretmen öğrenciyi 

çağırdı. 

The teacher called in the 

student. 

Adam temizlikçi kiraladı. 

The man hired a cleaning lady/cleaning 

ladies. 

 

Inanimate 

Çocuk tavşanı sakladı.  

The boy hid the 

(toy)rabbit. 

 

Bakkal para saydı. 

The shopkeeper counted money. 

 

Inanimate 

Kız elbiseyi denedi. 

The girl tried on the dress. 

 

Öğrenci çiçek kopardı 

The student picked a flower/flowers. 

OVS 

Animate 

Kadını üzdü adam. 

The man upset the woman. 

 

Kedi sevdi kadın. 

The woman patted a cat/cats. 

Animate 

Şarkıcıyı keşfetti adam. 

The man discovered the 

singer. 

 

Oyuncu seçti yönetmen. 

The director chose an actor/actors. 

 

Inanimate 

Pencereyi kapattı kadın. 

The woman closed the 

window. 

 

Çikolata paketledi adam. 

The man wrapped a box of 

chocolate/boxes of chocolate. 

 

Inanimate 

İlacı verdi kadın. 

The woman passed the 

medicine. 

 

Balon çizdi öğretmen. 

The teacher drew a balloon/balloons. 

 

 

 

Distractors (Numerals & Quantifiers) 

1. Üç köpek tekmelemiş eşek. 

The donkey kicked three dogs. 

2. Üç gazete okumuş adam. 

The man read three newspapers. 

3. Birkaç bebek doğurmuş kadın. 

The woman gave birth to several babies. 

4. Bir hikaye anlatmış öğretmen. 

The teacher told a story. 

5. Dört penguen ıslatmış ayı. 

The bear splashed four penguins. 



6. Bir pasta kesmiş anne. 

The mother cut a cake. 

7. Birkaç balık beslemiş adam.  

The man fed several fish. 

8. Beş fotoğraf çekmiş fotoğrafçı. 

The photographer took five pictures. 

9. Birkaç kaplumbağa geçmiş tavşan. 

The rabbit passed several turtles. 

10. Üç bardak kırmış köpek. 

The dog broke three glasses. 

11. İki örümcek görmüş kız. 

The girl saw two spiders. 

12. Birkaç şarkı yazmış kadın. 

The woman wrote several songs. 

13. İki kedi kurtarmış kadın. 

The woman saved two cats. 

14. Birkaç mum üfledi kız. 

The girl blew out several candles. 

15. Birkaç inek almış çiftçi. 

The farmer bought several cows. 

16. Bir vazo boyamış kadın. 

The woman painted a vase. 

 

Practice items 

1. Çorba pişirdi kadın.   

   The woman made soup. 

2. Çocuk kağıdı yırtmış. 

The child tore the paper. 

3. Aşçı yemeği yaktı. 

The cook burned the food. 

 

 

 

  


