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MEMELİ HAYVANLAR (SÄUGETIERE) 
 

“Memeliler”, ya da diğer adıyla “memeli hayvanlar” yaklaşık 200 milyon yıldır dünyamızda yaşamaktadırlar. Dinazorların ortadan kalkmasından 
sonra gelişerek bütün dünyaya yayılmışlardır. Karada (auf der Erde lebend) , suda yaşayan (im Wasser lebend) ve uçabilen (in der Luft lebend) 
memeliler vardır. 

Memelileri diğer canlılardan nasıl ayırırız? 

Eğer bir canlının memesi (das Euter) ve meme uçları (die Zitze) varsa o memeli bir hayvandır. Adından da rahatça anlaşılabileceği gibi yavrular 
doğduktan sonra annelerinden süt emerek beslenirler. Anne sütünde yavru için gerekli çok değerli meddeler vardır. Diğer bir özellikleri ise “tek 
delikliler” (Kloakentiere) hariç bütün memeliler, canlı doğarlar (Sie bringen lebende Babys zur Welt, die sich bereits im Mutterleib entwickeln) yani 
yumurtadan çıkmazlar. İlk bakışta fark edilmese de bütün memeliler aslında 4 bacaklıdır (Vierbeiner). Bazılarında ön bacaklar gelişmemiştir. 
Bacaklar yarasada olduğu gibi kanata (Flügel) ya da balinalarda olduğu gibi ise kuyruk yüzgecine (Schwanzflosse) dönüşmüş olabilir. 

Memeliler türüne göre, otçul (Pflanzenfresser), etçil (Fleischfresser) ya da hepçildirler (Allesfresser). Memeliler vucut yapılarına göre, yüzer, koşar, 
sürünür, tırmanabilir hatta uçabilirler.  

Memelilerin en önemli özelliği ise diğer canlılara göre beyinlerinin daha fazla gelişmiş olmasıdır. Gerçi insanlar gibi düşünemezler, fakat bazı şeyleri 
öğrenme yeteneğine sahiptirler. 

Dünya üzerinde 5400 memeli türü bulunmaktadır. Memeliler içinde en fazla türe ise “Kemiriciler”  (Nagetiere) sahiptir.  Yaklaşık 2280 kemirici 
memeli türü vardır. Filler ise 3 türüyle en az türe sahiptir. 

Daha sonraki sayfalarda memeli hayvanlar gruplara ayrılmış ve temel özellikleri incelenmiştir. Ayrıca bu hayvanları daha iyi tanıman için çeşitli 
alıştırmalar yer almaktadır. Alıştırmaları dikkatlice yaparsan hem Almanca hem de Türkçe olarak bu hayvanların isimlerini öğrenmiş olursun. 
Bilmediğin konular olduğu zaman öğretmenine sorabilir ya da eğer imkanın varsa internetten yararlanabilirsin. 
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Memelilerin Sınıfları  Özellikleri Türüne Örnek 
Hayvanlar 

 
ETÇİLLER  
(Raubtiere) 

 

 etçildirler yani etle 
beslenirler 

 dişleri sivri ve çok 
keskindir 

 çevik vücutludurlar 

 hızlı koşarlar 

 kedimsiler (aslan, 
kaplan, sırtlan) 

 köpekgiller (kurt, tilki) 

 ayıgiller (ayı, kutupayısı, 
panda) 

 sansargiller (sansar, 
porsuk, susamuru) 

 
TEK TOYNAKLILAR 
(Unpaarhufer) 

  otçuldurlar yani otla 
beslenirler 

 ayaklarında tek sayıda 
toynakları vardır 

 

 atgiller (at, eşek, zebra) 

 tapirgiller  

 gergedanlar 

 

 
 
ÇİFT TOYNAKLILAR 
(Paarhufer) 

  büyük çoğunluğu 
otçuldur, içlerinde 
domuz gibi hepçil 
olanlar da vardır 

 ayaklarında tırnak 
sayıları iki yada dörttür 

 domuzgiller 

 su aygırları 

 boynuzlugiller (inek, 
koyun, keçi, dağ keçisi 

 geyikgiller (geyik, 
karaca) 

 zürafagiller (zürafa) 

 devegiller  (tek hörgüçlü 
deve, çift hörgüçlü 
deve, lama) 
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KEMİRİCİLER  
(Nagetiere) 

  büyük çoğunluğu ot ile 
beslenir, yani 
otçuldurlar 

 ömürleri boyunca 
büyüyen kesici dişlere 
sahiptirler 

 iyi tırmanıcı, koşucu ve 
yüzücüdürler. 

 Yılda bir kaç kere ve bir 
batında 1-18 yavru 
doğurabilirler 

 sincapgiller (sincap, 
dağ faresi, tarla 
sincabı, kunduz) 

 sıçanlar (fare, sıçan, 
hamster, kır faresi) 

 kobay, oklu kirpi 

 
TAVŞANIMSILAR 
(Hasentiere) 

  otçuldurlar 

 arka ayakları ön 
ayaklarından daha 
uzundur 

 genelde büyük gözlü 
ve uzun kulaklıdırlar 

 zıplayarak hareket 
ederler 

 kesici dişleri vardır 
 

 tavşan, ada tavşanı 

 
BÖCEKÇİLER 
(Insektenfresser) 
 

  küçük gözlü ve 
kulaklı küçük 
hayvanlardır 

 böcek ve benzeri 
küçük canlılarla 
beslenirler 

 Ağız kısımları uzun 
ve sivridir. Ağızlarını 
genelde çok hızlı 
hareket ettirirler 
 

 kirpi 

 köstebek 

 orman soreksi 
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YARASALAR  
(Fledertiere) 

  bir çok türü 
böceklerle beslenir 

 uçma yeteneğine 
sahiptirler 

 ön parmakları ile 
ayakları arasını bir 
kürkle kaplıdır 
 
 

 yarasalar 

 meyve yiyen yarasalar 

 
 
BALİNA VE 
YUNUSLAR (Wale und 
Delfine) 
 
 

  denizde yaşarlar 

 balığa benzerler ve 
kalın bir yağ 
tabakasıyla kaplı 
derileri vardır 

 balinalar 

 dişli balinalar (yunus, 
domuz balığı, 
kaşalot/ispermeçet 
balinası) 

 
 
DENİZ ETÇİLLERİ/ 
YÜZGEÇAYAKLILAR 
(Wasserraubtiere) 

 

 

 vücutları silindirik 
şekildedir 

 el ve ayak parmakları 
arasındaki deri 
yüzmelerini 
sağlamak için palet 
şeklini almıştır 

 çoğunluğu denizde 
yaşar 

 doğum yapmak için 
karaya çıkarlar 
 

 deniz aslanları 

 morslar 

 foklar  
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FİLLER  
(Elefanten) 

 

 

 uzun hortumları 
vardır 

 derileri kalındır 

 uzun ve sivri kesici 
dişleri vardır 

 otçuldurlar 

 Asya fili (küçük 
kulaklıdır) 

 Afrika fili (büyük 
kulaklıdır) 

 
PRİMATLAR  
(Primaten) 

 

 Gözleri insanlarda 
olduğu gibi 
kafatasının ön 
kısmındadır 

 Beyinleri iyi 
gelişmiştir 
 

 goril, şempanze, 
orangutan, insan 

 
KESELİLER  
(Beuteltiere) 

 

 doğduktan sonra 
yavrular annelerinin 
keselerinde 
gelişmeye devam 
ederler 

 kanguru, koala (keseli 
ayı), vombat 

 
 
TEK DELİKLİLER 
(Kloakentiere) 

  yumurtlarlar 

 cinsel organları ve 
idrar yolu “kloak” 
denen organda 
birleşir, yani tek 
deliklidirler 

 meme başları vardır 

 yavrular anne 
sütüyle beslenir 

 ornitorenk (gagalı 
memeli: Alm: 
Schnabeltier),  

 kısa burunlu dikenli 
karınca yiyen (Alm: 
Ameisenigel) 
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1. ETÇİLLER/ Raubtiere 

1- Türkçelerini yazarak bulmacayı çöz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 P     2 K                   

                             

          3 T   4 K            

                            

      5 S                     

                           

                            

      6 A         7 P           

         8 S              

                           

                      9 K     

                 10A       

                             

                11S       

                             

                             

Waagrecht:  

 

 

Soldan sağa: 

 

 1. der Dachs 

 3. der Fuchs 

 6. der Bär 

 8. der Marder 

 10. der Löwe 

 11. die Hyäne 

 

Senkrecht: 

 

 

Yukarıdan aşağıya: 

 

 

 2. der Eisbär 

 4. der Wolf 

 5. der Fischotter   

 7. der Panda   

 9. der Tiger 
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2. TEK TOYNAKLILAR/ Unpaarhufer ve ÇİFT TOYNAKLILAR/ Paarhufer 

2- Almancalarını yazarak bulmacayı çöz! Tek ve Çift Toynaklılar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1 T         2 L                 
      3 D                      
                                  
                                  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
    4 Z                           
                                  
         5 P                         

6 G                 7 S     8 W     
            9 S                   
      10H            11E        
                                
            12N                
                                 
                                  
                                  
                                  
                            13R    
                                   

Waagrecht:  

 

 

Soldan sağa: 

 

3. tek hörgüçlü deve 

 4. keçi 

 6. zürafa 

 10. geyik 

 11. eşek 

 12. gergedan 

 13. inek 

 

Senkrecht: 

 

Yukarıdan aşağıya: 

 

 

1. çift hörgüçlü deve 

 2. lama 

 4. zebra 

 5. at 

 7. dağ keçisi 

 8. yabani domuz   

 9. koyun 
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3. KEMİRİCİLER/ NAGETIERE 

3a) Aşağıdaki metinde bazı sözcükler unutulmuş. Boşlukları aşağıda kutuda bulunan sözcükleri kullanarak doldur. Metni tekrar oku ve defterine 

yaz! 

zıplarlar  otçuldurlar   kesici   kunduz    memeli     koşucu      yenilenir     yavru 

 

Kemiriciler, _______________________ hayvanlardır.  Sincap, dağ faresi, _______________________ , fare, sıçan, kirpi, hamster ve kobay en çok 

tanınan kemiricilerdendir. 

Kemiricilerin büyük çoğunluğu ot ile beslenir, yani _______________________.  Sadece _______________________ dişleri vardır ve bu dişler 

hayatları boyunca _______________________.  

Kemiriciler, genelde iyi _______________________. Aynı zamanda çok iyi tırmanıcı, _______________________ ve yüzücüdürler.  Yılda bir kaç kere 

ve bir batında 1-18 _______________________ doğurabilirler. 

 

                                      sincap                                                                   oklu kirpi 
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3b) Almancalarını Türkçeleriyle eşle ve aşağıdaki listeyi tamamla!  

 

 

 

 

 

 

 

 

das Meerschweinchen:  __________________________________ 

der Biber:    __________________________________ 

die Maus:    __________________________________ 

die Ratte:    __________________________________ 

der Hamster:    __________________________________ 

das Murmeltier:   __________________________________ 

das Eichhörnchen:   __________________________________ 

der Igel:    __________________________________    

sıçan 

sincap 

oklu kirpi 

bobak  

kobay (Hint domuzu) 

fındık faresi 

kunduz         

cırtlak sıçan (hamster) 

das Meerschweinchen 

der Biber 

die Maus 

die Ratte 

der Hamster 

das Murmeltier 

das Eichhörnchen 

das Stachelschwein 

 

das Murmeltier (bobak) 

das Meerschweinchen (kobay-hint domuzu) 
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4. TAVŞANIMSILAR/ Hasentiere ve BÖCEKÇİLER/ Insektenfresser 

Her resmin altına gördüğün hayvanın adını birinci sıraya Almanca ikinci sıraya ise Türkçe yaz. Resimleri bulunan hayvanların içinde 

“kemiriciler” yani  “Nagetiere” de var. Bunları ayrıca “K”, tavşanımsıları “T” ve böcekçileri “B”  harfiyle işaretle. Bilmediklerini araştır.  

1  2  

Almancası: Almancası: 

Türkçesi: Türkçesi: 

Türü: Türü: 

3  4  

Almancası: Almancası: 

Türkçesi: Türkçesi: 

Türü: Türü: 



                MEMELİ HAYVANLAR (Säugetiere)                          Text/Layout: Göksel Yilmaz                           Photos: http://pixabay.com/ 11 

5  6  

Almancası: Almancası: 

Türkçesi: Türkçesi: 

Türü: Türü: 

7  8  

Almancası: Almancası: 

Türkçesi: Türkçesi: 

Türü: Türü: 
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ÇÖZÜMLER 
 

1) BULMACA 1 

Waagerecht:  1. PORSUK 3. TİLKİ 6. AYI 8. SANSAR 10. ASLAN 11. SIRTLAN 

Senkrecht:  2. KUTUPAYISI 4. KURT 5. SUSAMURU 7. PANDA 9. KAPLAN 

 

2) BULMACA 

Waagerecht:  3. DROMEDAR 4. ZIEGE 6. GIRAFFE 10. HIRSCH 11. ESEL 12. NASHORN 13. RİND 

Senkrecht:  1. TRAMPELTIER 2. LAMA 4. ZEBRA 5. PFERD 7. STEINBOCK 8. WİLDSCHWEİN 9. SCHAF 

 

3a) LÜCKENTEXT: 

In der richtigen Reihenfolge: memeli | kunduz  | otçuldurlar | kesici | yenilenir | zıplarlar | koşucu | yavru  

 

     

 

 

 

 

 

4) Bilderrätsel: 

3b) Wortschatzerweiterung: 

das Meerschweinchen:  kobay (Hint domuzu) 

der Biber:    kunduz         

die Maus:   fındık faresi 

die Ratte:   sıçan 

der Hamster:   cırtlak sıçan (hamster) 

das Murmeltier:  bobak  

das Eichhörnchen:  sincap 

das Stachelschwein:   oklu kirpi 
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1) der Igel, kirpi, böcekçiler, 2) das Kaninchen, ada tavşanı, tavşanımsılar, 3) das Eichhörnchen, sincap, kemiriciler, 4) das Murmeltier, bobak, kemiriciler, 5) das 

Stachelschwein, oklu kirpi, kemiriciler, 6) der Biber, kunduz, kemiriciler, 7) die Maus, fare, böcekçiler, 8) der Maulwurf, köstebek, böcekçiler 

 


