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Tämä pikku kirjaillen on aiwottu käytettiiwäksi en-»
simaisessa lasten opetuksessa maatieteessii. Saatuansa
lapsi, tekstin luettua, täydellisen taidon osoittaa kar-
talla jokaista tekstissä mainittua nimeä, pidetään
siivuen alapuolella seisoivat kysymykset lerrantoina.
Vastausta moneenkin kysymykseen tekstissä ei löydy;
sentähden pitää ne lqpsen etsiä kartalta taikka johdat-
taa omasta ymmärryksestänsä. Sillä lailla sellvenee
lapsen ymmärrys, ja lukeminen tuottaa yhtaikaa selä
hyötyä että hulvitusta. Senpälvuolsi oivatkin kysy-
mykset numeroilla merkityt, että lapsi, niiden luettua,
Voisi kitvi-laululle eli paperille kirjoittaa niiden kysy-
mysten numerot, joihin hän ei osaa Vastata, luleal-
sensa sittemmin ainoastaan niitä.

lohde-Lause.



Telitys maasta, minkälainen se on ja
mitä se kantaa, kutsutaan Geografiaksi eli
maa-tieteeksi.

Maa on ympyriäinen kuin pallo. Sentäh-
den kuivataan maata pallon ympäri, ja sitä sitten
sanotaan maapalloksi, eli piirretään paperille
kaksi ympyrää eli kehää; yhteen kehään kuiva-
taan maan toinen puoli ja toisten taas toinen,
ja niitä sanotaan kehä-kartaksi.

Maa kulkee maailman awaruudessa muiden
taiwaan pallojen seurassa, jotka kaikki ylei-seen nimitetään maailmaksi.

Taiwaan-pallot, eli tähdet taiwaalla, owat

1. Miksikä nimitetään selitys maasta?
2. Mitä maa-tieteestä opitaan?
3. Minkälainen maan muoto on?
4. Mhin maa on kuwattawa, saadaksemme paraim-

man kuwan siitä?

7. Mitä kehä-kartalla ymmärretään?
8. Missä maa on llilluwa?

5. Käypilö maata kuivaaminen muulle kuin pallolle?
6. Mitä maa-pallolla Ymmärretään?

9. Löytyykö muuta maailman aivaruudessa kuin Maa?
10. Miksikä kaikkia taitvaan-palloja yhteisten kutsutaan-.
11. Mitä maailmalla ymmärretään?
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Maalla on kahtalainen liikunto, nimittäin:
auringon ympäri ja akselinsa ympäri. Liikun-
tonsa auringon ympäri päättää maa 365 päi-
wässä, 5 tiimassa ja 48 sekuntissa, jota aikaa

13. Mistä saaivat pimeät ta.ivaan-pallot Valonsa ja
lämpymänsä?

12. Kuinka monta laatua oivat taiivaan-pallot ja mitkä
ne oivat?

14. Miksi nimitetään loistamia tähtiä?
15. Minkiitähden niitä kierto-tähditsi kutsutaan?
16. Onko maa loistama eli pimeä pallo?
17. Mistä maa saapi Valonsa ja lämpymänsä?
18. Mitä maan-akselilla Ymmärretään?
19. Miksi maan-akselin päitä nimitetään?
20. Montako maan-napaa on ja miksi niitä kutsutaan?
21. Mistä ilmasta ja mihin ilmaan maan-akseli menee?
22. Onkohan totuudessa akselia, joka maan läpi menee?
23. Monenkolainen liikunto maalla on?
24. Kuinka pitkään aikaan maa Päättää liikuntonsaauringon Ympäri?

kahtalaista laatua, nimittäin loistatvia ja pi»
meöitä. Loistawat tähdet lainaawat walon ja
lämpymän pimeöillen. Edellisiä kutsutaan kiim
tonaiftksi tähdiksi, sillä ne pysywät aina liik-
kumattomina. Aurinko on kiintonainen tähti,
joka antaa walon ja lämpymän maallen.

Ajatuksissa kumaillaan suoran wiiwan me-
nkan maan läpi, jota kutsutaan maan-akse»
liksi. Maan-akselin molempia päitä nimitetään
maan-nawoiksi. Napoja on siis kaksi: Poh-
jois-napa ja Etelänapa.
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sitten kutsutaan tvuodekfi. Maalla on niin suk-
kela liikunto, että se tiimassa kulkee enemmän
kuin 10,000 peninkulmaa. Maan liikunnosta au-
ringon ympäri tulee wuoden waiheet: talwi, ke»
wät, kesä ja syksy.

Maa käännäksen akselinsa ympäri 24 tiimas-
sa, ja siitä liikunnosta saadaan paiwä ja yö,
jota sitten keskinäisessä puheessa sanotaan wuo-

rokaudeksi.
Maan puollttaja (poikki-linja) on 1,200 pe-

ninkulmaa, ja sen ympärys 3,760 peninkulmaa
pitkä.

Kukkeissansa auringon ympäri, seuraa maa-
ta toinenkin taiwaan-pallo, nimittäin kuu, joka
kiertää maata niinkuin maakin aurinkoa. Kuu
wiipyy matkallansa maan ympäri 29 ja puoli
26. Miksi sitä aikaa sanotaan, jona maa ennättää au-

ringon ympäri?

27. Kuinka sukkelaan maa liikkuu?
26. Mikä Vuosi ön?

28. Mihin aikaan taännäksen maa akselinsa ympäri?
29. Mitä maan liikunnosta auringon ympäri tulee?
30. Mitä maan kääntymisestä akselinsa ympäri tulee?
31. Mistä tvuoden Vaiheet tulelvat?
32. Mistä päiivä ja yö tulemat?
33. Kuinka pitkä maan-puolittaja on?
34. Kuinka pitkä maan ympärys on?
35. Miksikä sitä taitvaan-palloa kutsutaan, jokamaata

seuraa?
36. Kulkeeko luu maan rinnalla eli miten se kulkee?
37. Viipyykö kuu kauwan kulleissansa maan vmväri?
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wuorokautta, jota aikaa sanotaan kuukau»
deksi.

Matka kuusta maahan on 35,660 peninkul-
maa. Maa on 50 kertaa suurempi kuuta. Maan
ja auringon wäliä on 14,000,000 peninkulmaa.
Aurinko on 1,400,000 penink. suurempi maata.

Kuin kuu, kulkeissanssa maan ympäri, sat-
tuu suoraan linjaan auringon ja maan wälillä,
estää se auringon walon maahan lankeamasta.
Sitä sanotaan auringon-pimenemiseksi.

Jos maa taas kulkeissansa joutuu suoraan
linjaan auringon ja kuun wälillä, niin wiskau-
tuu maan warjo kuuhun, joka siitä pimenee.
Tämä siis kutsutaan kuun-pimenemiseksi.

Maa-pallon ympäri, yhtä kaukana molem-
mista nawoista, on ympyrä wedettynä, jota kut-
sutaan päiwän-tasaajaksi. Päiwän tasaajan
38. Miksikä sitä aikaa kutsutaan, jonakuu kulkee maan

ympäri?
39. Mikä kuukausi on?
40. Miten pitkältä on maasta kuuhun?
41. „ „ „ „ aurinkoon?
42. Kumpiko on suurempi, maa taikka kuu?
43.

„ „ „ „ „
aurinko?

44. Paljoako suurempi aurinko on kuuta?
45. „ „ maa on kuuta?
46. Mitenkä auringon-pimeneminen tapahtuu?
47. Miten kuun-pimeneminen tapahtuu?
48. Miksi sitä ympyrätii kutsutaan, joka on Vedetty-

nä maa-pallon ympäri yhtä pitkältä molemmista
nawoista?
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molemmin puolin on wedetty muita ympyröitä,
jotka owat rinnatusten päiwän-tasaajan kanssa,
ja kutsutaan rinta-ympyröiksi. Näistä ni-
mitetään kahta, yhtä kaukana päiwän tasaajasta,
käänne-ympyröiksi eli tropiikiksi. Yhtä kau-
kana nawoista, kuin käänne-ympyrät owat päi-
wän-tasaajasta, kulkee taaskin ympyrä-pari, ni-
meltä Napa-ympyrät.

Käänne-ympyrät ja napa-ympyrät jakawat
maan erinäisiin osiin, joita sanotaan ilma-piiriksi
eli ilma-aloiksi. Niitä maanosia, jotka owat na-
pa-ympyröiben sisällä, kutsutaan kylmiksi pii-
riksi eli talwi-maiksi. Napa- ja käänne-ym-
pyröiden wälillä olewia maanosia kutsutaan taas
lempeiksi piiriksi. Se osaa maata sitten, joka

49. Miksi niitä ympyröitä kutsutaan, jotka tulkeivat
piiiiviin-tasaajan molemmin puolin?

50. Miksikä niitä rinta-ympyröiksi kutsutaan?
51. Miksi niitä rinta-ympyröitä nimitetään, joilla on

erityiset nimet?
52. Kuinka monta on kiliinne-ympyrää ja millä la-

malla ne olvat piiretyt pallolle?
53. Kuinka monta on napa-ymftyrää ja millä taivalla

ne olvat piirretyt maan-pallolle?
54. Miten käänne- ja nafta-ympyriit jakamat maan?
55. Miksi sitä ilma-piiriä kutsutaan, joka on käänne-

ympyröiden Välillä?
56. Miksi sitä ilma-piiriä sanotaan, joka on käänne-

ja napa-hmpyröiden Välillä?
57. Miksi sitä ilma-piiriä sanotaan, jota on napa-

ympyrän sisällä?
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on käänne-ympyröiden wälillä, saapi nimekseen
kuuma-piiri eli kesä-maa. Ilma-piirejä on siis
5, nimittäin: 2 kylmää, 2 lempeiltä ja 1 kuuma.

Iyrkkä-kulmaisesti päiwän-tasaajaa ja tasa-
ympyröitä wasten juoksee, pallon molempain na-
pojen läpitse, monta muuta ympyrää, joita sa-
notaan meridianiksi eli puolipäiwä-ympy'
röiksi.

Näillä ympyröillä määrätään kunkin paikan
sia maalla. Meridianit eli puolipäiivä-ympyrät
näyttäwät paikan pituuden, ja rinta-ympyrät
sen leweyden. Leweys on pohjoinen taikka
eteläinen, aina sen jälkeen kuin maapaikka on
päiwän-tasaajan Pohjois^ taikka etelä-puolella.
58. Kuinka monta on lempeöitii ilma-piirejä?
59.

„ „ „ kylmiä „ „
?

60. Montako on ilma-piiriä?
61. Missä owat siis kylmät ilma-piirit?
62. „ „ „

lempeät
„

?

63. Missä on kuuma ilma-piiri?
64. Miksikä niitä ympyröitä kutsutaan, jotta owat

piirretyt jyrtkä-kulmaisia rinta-ympyröitä Vasten?
65. Mitä kaikki maan-pallolla olemat ympyrät toi-

mittamat?
66. Miksikä puoliftäiwä-ympyröillä määrättälvää paik-

kaa kutsutaan?
67. Miksikä maapaikan siaa nimitetään rinta-ympy-

röillä määrättäessä?
69. Milloin maapaitalla on eteläinen letveys?
68. Kuinka monenlainen on maan lelveys?

70. „ „ „
pohjainen

„
?
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Walta-ilmaa on neljä: pohjoinen, etelä,
itä ja länsi. Kartalla on pohjoinen suoraan
wastaast päin; pohjoista wasten on etelä; oike-
alla puolella on itä ja wasemmalla länsi.

Mantereeksi eli mannermaaksi kutsu-
taan isompaa, yhdessä olewaa maata.

Saareksi kutsutaan semmoista maata, jota
wesi vmpäröipi eli piirittää joka kulmalta.

Niemeksi sanotaan semmoista maata, jota
mesi ympäröipi useammin puolin, ja on ainoas-
taan yhdeltä puolelta mantereessa kiini eli yh-
distettynä.

Taipale eli kannas on kaitainen maa-
suikale, joka yhdistää kahta isompaa maata.

Niemen nenä (Oap) on mereen pistäwä
mantereen kulma.

Merenlahdeksi kutsutaan mantereesen tun-
keiwata meren osaa, jota maa useammalta kul-
malta piirittää.

71. Montako ja mitkä owat walta-ilmat?
72. Mihinkäpäin pohjoinen kartalla on?
73. „ länsi „ „?

76. Mitä mantereeksi kutsutaan?
77. „ merenlahdeksi „

?

74.
„ etelä „ „?

75. „ itä
„ „?

78
79
80. „ taipaleeksi eli kannakseksi kutsutaan?
81. „ niemen nenäksi kutsutaan?
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Mutkaksi eli lahdelmaksi kutsutaan sem-
moista, joka ei pitkältä pistäy mantereen sisään,
waan on lyhyt ja leweä seka meren puolelta
awonainen.

Salmi on kaltainen West, joka juoksee mai-
den läpi ja yhdistää kahta laajempata järweä.

lärweksi kutsutaan semmoista wettä, jota
maa joka kulmalta sulkee.

Saaristoksi kutsutaan monta toisiansa lä-
hellä eli yksillä paikoilla oleivata saarta.

Erämaaksi nimitetään hedelmätöintä ja
muuten laweata hietamaata.
82. Mitä saaristoksi kutsutaan?
83. „ salmeksi „

?

84. „ erämaaksi „
?

85. „ niemeksi „
?

86. ~„ meren-mutkaksi „
?

87. Mikä eroitus on salmen ja mutkan (lahdelman)
Välillä?

88. Mikä eroitus on saaren ja niemen Välillä?
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Maa, maa-pallolla, jaetaan kuuteen pää-
osaan, joita nimitetään maa-osiksi: Guropa,
Aasia, Afrika, Pohjois-Amerika, Etelä-
Amerika ja Austraalia. Näistä kutsutaan
kolme ensimäistä Wanhaksi maailmaksi ja
Amerikaa Uudeksi maailmaksi, sentähden et-
tä sen wasta wuonna 1492 tuliwat Europa-
laiset tuntemaan.

Walta-meriä, jotka kaikki owat toisiinsa yh-
distetyt, on 5, nimittäin: 1) Pohjoinen Jää'
meri, Europan, Aasian ja Amerikan Pohjois-
puolella; 2) Gteläinen Jäämeri, etelä-na-
wan ympärillä; 3) Läntinen- eli Atlantin-
meri, Guropan ja Afrikan länsi- ja Amerikan
itä-puolellc.; 4) Eteläinen eli Indian meri,
Aasian, Afrikan jaAustraalian wälillä; 5) Itäi»
nen eli Hiljainen-meri, Aasian itä-ja Ame-
rikan länsi-puolella.

1. Kuinka moneen pää-osaan maa-pallo jaetaan?
2. Mitkä omat maa-osien nimet?
3. Mitkä maa-osat owat wanhaa maailmaa?
4. „ „ „

uutta maailmaa?
5. Miksikä Amerika uudeksi maailmaksi kutsutaan?
6. Mikä maaosa on suurin?
7. Mikä

„ „
pienin?

8. Mikä maaosa on kaulvimpana pohjoisessa?
9. „ „ „ „ etelässä?

10.
„ „ .. „ idässä?

11. .. „ „ „ Annessa?
12. Montako on malta-merta?
14. Kuiden maaosien rannoilla on PoMS-IM.ri?
13. Mitkä oiyat Valta-merien nimet?
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Pohjoinen Jää- eli Ruijan-meri huuhtelee
Euroopan, Aasian ja Amerikan pohjois-rantoja.
Se tekee Euroopan rannalla yhden lahden, jota
nimitetään Valkeaksi mereksi, ja yhden Aa-
sian rannalla, nimittäin Obi-lahden. Wettä
Obi-lahden koillis-puolella kutsutaan Karin-
mereksi.

Gteläinen Jäämeri on etelä-nawan ym-
pärillä ja eteläisen napa-ympyrän sisällä, waan
ci koske mihinkään maahan.
rikan ja Euroopan länsi-rannoilta Amerikan
itä-rannoille asti. Tämän meren pohjois-osaa,
oleivaa länsi-puolella Eurooppaa, kutsutaan Poh-
jan-mereksi, joka idässä yhdistyy Kattegatin

Läntinen- eli Atlantin-meri ulottuu Af-

15. Kuiden maaosien rannoilla on Eteläinen Jäämeri?
16.

„ „ „ „ Atlantin-meri?
17. „ „ „ „ Indian-meri?
18.

„ „ „ „ Hiljainen-meri?
19. Mitkä walta-meret rajoittamat Eurooppaa ja millä

puolella ?

20. Mitkä malta-meret rajoittamat Aasiaa ja millä
puolella?

21. Mitkä walta-meret rajoittamat Afrikkaa ja millä
puolella ?

22. Mitkä walta-meret rajoittawat Amerikkaa ja millä
puolella?

23. Mitkä walta-meret rajoittaivat Austraaliaa ja mil«
la puolella?

24. Mitkä owat Pohjois-jäämeren lahdet Euroopassa?
25. „ „ „ „ „ Aasiassa?
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kanssa. Kattegatista tullaan Itä-mereen, jolla
on kaksi lahtea, nimittäin: Kainuun-lahti poh-
joisessa ja Suomen-lahti idässä. Euroopan
länsi-rannalla tekee Atlantin-meri lahdelman,
jota sanotaan Nanskan-mutkaksi. Etelä-
puolella Eurooppaa synnyttää se niinikään suu-
ren lahden, nimittäin Wälimeren, joka on
suurin koko maan päällä ja jolla on pohjoisessa

kaksi lahtea, nimittäin Adrian-lahti ja Ark'
kipelagi. Arkkipelagista tullaan Marmo»
ran-järween ja Mustaan-mereen , jonka
pohjois-puolta sanotaan Assowan-järweksi.
Atlantin merestä menee Afrikkaan iso mutka,
jota kutsutaan Guinean-lahdeksi, ja merta
26. Mikä Karin-meri on?
27. Missä eteläinen Jäämeri on?
28. Mihin ivalta-mereen kuuluu Pohjan-meri?
29. Missä Pohjan-meri on?
30. Mihinkä tullaan Pohjan-merestii itään mennessä ?

31. Onko Pohjan-meri yhdistetty mihinkään muuhun
kuin Kattegaattiin?

33. Mitä ivalta-ilmaa kohti Suomen-lahti on?
32. Mitä tahteja tekee Itämeri?

34. „ „ „ „ Kainuun-lahti on?
35. Mitä Ranstan-mutkalla tarkoitetaan?
36. Mikä on suurin meren lahti maan päällä?
37. Minkä ivalta-meren-lahti on Välimeri?
38. Mitä tahteja tekee Välimeri?
39. Kumpainenko niistä tahdista on enin itäänpäin?
40. Mihinkä mereen Arttipelagi on itii-pohjoisessa

yhdistetty?
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sen ulkopuolella kutsutaan Gtiopian-mereksi.
Amerikan itäisellä rannalla owat: Bassin-,
Hudsonin- ja Lorentso-lahdet. Pohjois-ja
Etelä-Amerikan wälillä on Meksikon-lahti ,

jonka etelä-puolta kutsutaan Karaibian-me«
reksi.

Eteläinen- eli Indian-meri koskee poh-
joisessa Aasiaan, lännessä Afrikkaan ja idässä

Austraaliaan. Afrikan ja Aasian wälillä on
Punainen-meri eli Araabian-lahti; enem-
män itään-päin Aasiassa owat Perssian- ja
Bengaalin-lahdet. Se osa Indian-merta,
joka on Punaisen-meren jaPerssian-lahden ulko-
puolella, kutsutaan Araabian-mereksi.

Itäinen- eli Hiljainen-meri ulottuu län-
nessä Aasiaan ja idässä Amerikkaan. Se syn-
41. Mikä on Arkkiftelagin ja Mustan-meren Välillä?
42. Minkä lahden tekee Musta-meri?
43.

„ „ „
Atlantin-meri Afrikassa?

44. Miksi Guinean-lahden ulkopuolella olelvata merta
kutsutaan?

45. Mitä tahteja Atlantin-meri tekee Amerikassa?
46. Mikä niistä tahdista on pohjoisin?

48. Miksi kutsutaan Meksikon-lahden etelä-osaa?
49. Mitä meren-lahteja synnyttää eteläinen Valta-

meri?

47. „ „ „ „ eteläisin?

50. MM niistä on itäisin?
51. MM länteisin?
52. Mitä Araabian-merellä tarkoitetaan?
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nyttää Aasiassa Ochotskan-meren, Hongain-
eli Keltaisenmeren , Tonkin-lahden ja
Siiamin-lahden; Ulimaroan pohjois-rannalla
Karpentaaria lahden, ja Amerikan länsi-
rannalla Panama- ja Kalifornia-lahdet.
Anian- eli Beeringin-salmen kautta yhdistyy
Hiljainen-meri Pohjois-läämereen.

53. Mitä tahteja tekee Hiljainen-meri Aasiassa?
54.

„ „ „ „ „ Amerikassa?

56. Minkä kautta yhdistyivät Hiljainen-meri ja Poh-
joinen-läämeri?

55. „ „ „ „ „ Ulimaroassa?

57. Mitkä muut meret yhdistylvät Atlantin-meren
kanssa?

58. Mitkä muut meret yhdistyivät Pohjois-läämeren
kanssa?

60. Mitkä muut meret yhdistylvät Indian-meren
kanssa?

59. Mitkä muut meret yhdistylvät Eteläisen-Jäämerenkanssa?

61. Mitkä muut meret yhdistyivät Hiljaisen-meren
kanssa ?
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G^oop-pn.
Najat: Eurooppaa rajoittaa pohjoisessa

Pohjois-läämeri, lännessä Atlantin-meri,
etelässä VZälimeri, idässä Aasia, Musta-
meri, Marmori-meri ja Arkkipelagi.

Suuruus: Pitin pituus lounaasta (tal-
wipäiwän laskusta) koilliseen (kesäpäiwän nou-
suun) on 500 peninkulmaa; suurin leiveys ete-
lästä pohjoiseen on 350 peninkulmaa ja ylei-
nen laajuus on noin 90,000 nelikulma-penin-
kulmaa.

Niemiä: Skandinaawia, Hispania,

1.Mikä rajoittaa eurooppaa lännessä
GnicovhHa.
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Itaalia, Morea, Tauria eli Krimmin-
niemi ja luutin-niemi.

Saaria: Huippuwuoret ja Nowaja-
Semlja Pohjois-läämeressä ; Islandi, Bru
tannia ja Irlandi Atlantin-meressä; See,
land ja Fyen Kattegaatissa; Gottland, -v-
land, Ahwenan-maa (Kland) ja .Vsel Itä-
meressä; Korsikka, Sardinia, Sisiilia, Mal-
ta, Kandia ja Maljorkka Wälimeressä.

Salmia; -Öresund, iso-Bältti, pieni-

17. Mitä Eurooppaan kuulumia saaria on Väli'
meressä?

18. Mitä Eurooppaan kuulumia saaria on Atlantin»
meressä ?

19. Mitä Eurooppaan kuuluivia saaria on Pohjois-
Jäämeressä?

20. Mitä Eurooppaan kuuluivia saaria on Katte-
gaatissa?

22. Montako salmea on Euroopassa?
23. Mitä maita eroittaa ja mitä Vesiä yhdistää Öre-

sund-niminen salmi?

21. Mitä Eurooppaan kuulumia saaria on Itä-meressä?

24. Mitä maita eroittaa ja mitä Vesiä yhdistää Iso-
Baltti?

25. Mitä maita eroittaa ja mitä Vesiä yhdistää Pieni-
Baltti?

26. Mitä maita eroittaa ja mitä Vesiä Yhdistää Ka-
nawa?

27. Mitä maita eroittaa ja mitä Vesiä yhdistää Gi-
braltarin-salmi?

28. Mitä maita eroittaa ja mitä Vesiä Yhdistää Mes-
siinan-salmi?
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Bältti, Kanawa, Gibraltarin-salmi, Mes»
siinan-salml, DardcineUien-salmi, Kons,
tantinoopelin-salmi ja Taurian- eli Krim,
min-salmi.

Wuorten-selänneitä: Pyrenean-
wuoret, Alpit, Apenniinit, Balkan eli
Hemus, Karpaatit, Uraali ja Nuijan-
tunturit.

lärwiä: Laatokka (eli Aalto-järwi),
Onega (eli Ääninen), Weneri, Melart,
Wetteri, Iso-järwi (Storsjön), Boden-
järwi ja Geneweri-järwi.

Wirtoja: Wolga, joka juokseeKaspian-
mereen; Donau, joka menee Mustaan-mereen;
Don, joka juoksuttaa wetensä Assowan-järween;
Nehn ja Glbe, laskewat kumpikin Pohjan-

29. Mitä maita eroittaa ja mitä Vesiä yhdistää Dar«
danellien-falmi?

30. Mitä maita eroittaa ja mitä Vesiä yhdistää Kons*»
tanttinoopelin-falmi?

31. Mitä maita eroittaa ja mitä Vesiä yhdistääKrim->
min-salmi?

32. Mitä wuori-selänneiti- on Euroopassa ja mitä
suuntaa ne kullewat?

33. Mitä järlviä on Euroopassa?

35. Mitkä Virrat Euroopassa juokselvat Mustaan-
mereen?

34. Mitä Virtoja on Euroopassa?

37.
36. Mitkä VirratEuroopassa juoksewatPohjan-mereen?
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mereen; Oder ja Weichsel, jotka molemmat
juoksewat Itämereen; Tajo, Atlantin-mereen;
Götan-wirta, juoksewa Kattegaatiin ; Seine
(San), laskewaKanawaan; Nhone (Ron), juok-
see Wäli-mereen ja Po, joka menee Adrian-
mereen.

40.
39. Mitkä Virrat Euroopassa juotseivat Viili-mereen?
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N ajoja. Aasiaa rajoittaa pohjoisessa Poh-
joinen-Jäämeri, idässä Hiljainen-meri, ete-
lassä Indian-meri, lännessä Eurooppa,
Mustameri,Marmori-järwi, ZVäli-meri,
Afrikka ja Punainen-meri.

Aasia

Suuruus: Pituus lounaasta koilliseen,
eli Babelmandebistä Veeringm-salmellen on 1000
peninkulmaa, leiveys pohjoisesta etelään on 800
peninkulmaa, ja yleinen laajuus 400,000 neli-
kulma-peninkulmaa.

Niemiä: Natolia, jota myös Anato»
liksi eli Pieneksi Aasiaksi kutsutaan; Araa.
bia; länteinen Indian-niemi; itäinen

1. Mikä rajoittaa Aasiata lännessä, pohjoisessa,
idässä ja etelässä?

2. Kunkalainen on Aasian pitin pituus?
3. ~ „ „ suurin leiveys?
4. Mitä suuntaa on Aasia pitin?
5.

„ „ „ „ lewein?
6. Kuinka suuri on Aasia laajuudeltaan?
7. Mitä niemiä on Aasiassa?
8. Onko Vtatolialla muitakin nimiä?
9. Mikä muu nimi on itäisellä Indian-niemellä.

10. Moneenko pienempään niemeen itäinen Indian-nie-
mi jakaantuu?

11. Mitta Vhdtt rajoittalvat Natoliaa?

12.
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Indiatt-niemi eli Serika, joka jakaantuu
kahteen pienempään niemeen, nimeltä Malakka
ja Kambodja; Korea ja Kamtschatka.

Saaria ja Saarenneita: Eyyperi,
Wälimeressä; Geylon ja Andaman, Indian-
meressä; Sunda-saaret, Indian- ja Hiljaisen-^
meren rajalla. Sunda-saarista owat Borneo,
Gelebes, Sumatra ja laawa suurimmat.
Hiljaisessa meressä owat: Molukki-saaret ja
Filippuksen saaret, joista taas owat Lut»
son ja Mindanao suurimmat; Formosa;
lapaanin-saaret, joista Nipon ja lesso
suurimmat; ja Kuriilin-saaret.

Salmia: Anian- eli Beeringin-sal-
mi, Straat-salmi, Ormus, Babelmandeb,

15.
14. Mitkä Vedet rajoittawat itäistä Indian-nientä ?

19. Mitä Aasiaan kuulumia saaria on ludian-meressä ?

20. „ „ „ „ „ Väli-meressä?
21. „ „ „ „ „

Hiljais.-meressä?
22. „ „ „ „ „ Indian-jaHiljai-

sen-meren rajalla?
23. Mitkä owat suurimmat Sunda-saarista?

24.
26. Mitä salmia oN Aasiassa?
27. Mitä maita eroittaa ja mitä Vesiä yhdistää Ania-

ninsalmi?
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Dckrdanettten-salmi , Konstantinoopelin-
salmi ja Malakka-salmi.

Wuorten-selänneitä: Taurus,
Kaukasus, Himalaja, Imaus ja Altai.

Järwiä: Kaspian-meri, Aral, Bai»
kal, Balkasch ja Kuollut meri.

Wirt oja: Pohjoiseen-läämereen juokse-
wia: Obi, Jenisei ja Lena; Hiljaiseen-mereen
menewiä: Amur, Hoangho, langtsekiang
ja Menamkom. Indian-mereen laskewia: Bur«
ramputer, Ganges ja Sind eli Indus.
Persian-lahteen menewät Guphrat ja Tigris.

Erämaita:
28. Mitä maita eroittaa ja mitä Vesiä Yhdistää

Straat-salmi?
29. Mitä maita eroittaa ja mitä Vesiä yhdistää Or-

mus?
30. Mitä maita eroittaa ja mitä Vesiä Yhdistää Ba-

belmandeb?
31. Mitä maita eroittaa ja mitä Vesiä yhdistää Ma-

latta-salmi?
32. Mitä wuori-selänneitä on Aasiassa ja mitä suun-

taa ne kukin meneivät?

34. Mitä järwiä löytyy Aasiassa?
33. Mikä näistä Vuori-selänneistä on pitin?

37.
35. ,, wirtoja
36. Mitkä Virrat Aasiassa juolsewatHiljaiseen-mereen?

40. Mitkä erämaat
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Uf««t<_.
N ajoja: Afrikkaa rajoittaa pohjoisessa

Wäli-meri, idässä Aasia, Punainen-meri
ja Indian-meri, etelässä Indian- ja At-
lantin-meri, lännessä Atlantin-meri.

Suuruus: Suurin pituus etelästä poh-
joiseen on 700 peninkulmaa , suurin leweys idäs-
tä länteen on melkein yhdenlainen. Meinen laa-
juus on 260,000 nelikulma-peninkulmaa.

Saaria ja Saaristoja: Madagas-
kar- ja Maskareeni-saaret, Indian-meres-
sä; Sankt-Heleena, Azori-saaret, Kana»
rian-saaret ja Wiheriäisen-niemen- (Gröna
Uddens) saaret, Atlantin-meressä.

Salmia: Gibraltarin-salmi, Babel»
mandeb ja Motsambik-kanawa.

NfvMa.
1. Mika rajoittaa Afrikkaa idässä, pohjoisessa, län-

nessä ja etelässä?

3. „ „ „ „ „ leweys?
4. Millen suunnalle on Afrikka pitin?

2. Kuinka suuri on Afrikan suurin pituus?

_> letvein?
6. Kuinka suuri on Afrikka laajuudeltansa?
7. Mitä Afrikkaan kuuluwia saaria on Indian-me-

ressä?
8. Mitä Afrikkaan kuulmvla saaria on Atlantin-

meressä?
9. Mitä salmia on Afrikassa?
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Wuori-selänneitä: Atlas, Kumri
eli Kuu-wuoret, Kong-wuoret jaLupata-
wuoret.

Järwiä: Marawi, Tsad ja Aqwi
lunda.

Wirtoja: Niili juoksee Wäli-mereen;
loliba eli Niigeri, jonka juoksua ei tarkoin
tiedetä. Senegal ja Gambia laskewat At-
lantin-mereen.

Erämaa: Sahara, mainio ja isoin koko
maan päällä.

10. Mitä maita eroittaa ja mitä Vesiä yhdistää Mot-
sambik-kanaiva?

11. Mitä ivuori-seliinneitä on Afrikassa ja mille suun-
nalle ne menelvät?

12. Mitä järwiä on Afrikassa?
13. Mitä ivirtoja

„ „
?

14. Mitkä Virrat Afrikassa juokseivatAtlantin-mereen?
15. „ „ „ „ Väli-mereen?
16. Mihinkä mereen laskee Niigeri-tvirta?
17. Mitä suuri erämaa on Afrikassa ja missä se

löytyy?
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Najoja: Pohjois-Amerikkaa rajoittaa poh-
joisessa Pohjoinen-läämeri; idässä Atlan-
tin-meri; etelässä eteläinen Amerikka ja
Meksikon-lahti; lännessä Hiljainen-meri.

SYMo^ Mwov«Tn.

Suuruus: Suurin pituus luoteesta kaak-
koiseen on 800 peninkulmaa , suurin leweys idäs-
tä länteen on 700 peninkulmaa ja koko laajuus
200,000 nelikulma-peninkulmaa.

Niemiä: Grönland eli Wiheriäinen-
maa, Baffin-maa, Labrador, Florida,
Vukatan, Kalifornia ja Alaschka.

SaariajaSaaristoja: New-Found-
VvNo^-AmnMa.

2. Mikä on Pohjois-Amerikan pitin pituus?

1. Mitä rajoittaa Pohjois-Amerikkaa lännessä, ete-
lässä, idässä ja pohjoisessa?

3. „ „ „ „ suurin leweys?
4. Mitä suuntaa on Pohjois-Amerikka pitin?
5. „ „ „ „ „ lewein?
6. Kuinka suuri on Pohjois-Amerikan koko laajuus?
7. Mitä niemiä on Pohjois-Amerikassa?

9.
8. Mitkä medet piirittämät Grönlandia?
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land, (Nju-Foundland); Suuret-Antillit
eli Kuban-saari, Domingo eli Hayti,
lamaikka ja Portoriko; Lukaiji- eli Ba-
hama-saaret ja Karaibian-saaret. Nämä
kolme wiimeksi mainittua saaristoa kutsutaan
yhteisellä nimellä Länsi-Indiaksi.

Salmia: Dawedin-salmi, Hudsonin-
salmi ja Neeringin-salmi.

Wuori-selänneitä: Pohjois-Ameri-
kan keskimäinen Sierra-Madre-niminen selän-
ne ja Aleghany- eli Apalakki-wnoret.

Järwiä: Tracy eli Mä-järwi, Hu-
ron, Michigan, Grie, Ontario, Winipeg,
Atapeskow ja Orja-jarwi.

15. Mitkä saaret ja saaristot kuuluwat Pohjois-Ame-
rikkaan?

16. Mitkä owat suuret Antillit?
17. Mitä Länsi-Indiaksi kutsutaan?
18. Mitä salmia on Pohjois-Amerikassa?
19. Mitä maita eroittaa ja mitä Mesiä yhdistää Da-

lvedin-salmi?

21. Mitä lvuori-selänneitä on Pohjois-Amerikassa ja
mitä suuntaa ne menemät?

20. Mitä maita eroittaa ja mitä Mesiä yhdistää Hud-
sonin-salmi?

22. Mitä Järwiä on pohjoisamerikassa
24. Mitkä ivirrat Pohjois-Amerikassa juoksemat Mek-

sikon-lahteen?
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Wirtoja: Lorentso-wirta, juoksee At-
lantin-mereen; Missisippi ja Nio del Norte
menewät Meksikon-lahteen; Missouri laskee
wetensä Missisippi-wirtaan.

25. Mitkä Pohjois-Amerikan Virrat juokseivat Atlan-
tin-mereen?

26. Mihin Veteen juoksee Missouri?
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N ajoja: Gtelä-Amerikkaa rajoittaa poh-
joisessa Pohjois-Amerikka ja Karaibian-
meri; idässä Atlantin-meri; etelässä Hil-
jainen- ja Atlantin-meri; lännessä Hiljai-
nen-meri.

Eto^sW^V«k.

Suuruus: Pituus pohjoisesta etelään on
700 peninkulmaa, suurin leweys idästä länteen
on 450 peninkulmaa ja yleinen laajuus 150,000
nelikulma-peninkulmaa.

Taiwal eli Kannas
Saaria ja Saaristoja: Gldsland

eli Tulimaa ja Falklandin eli Kotkan-
maan-saaret.

Salmi: Magelhaenin-salmi.

G^a-MnnMa.
1. Mikä rajoittaa Etelä-Amerikkaa lännessä, ete-

lässä, idässä ja pohjoisessa?

3. „ „ „ „ „ suurin leveys?
4. Mille suunnalle on Etelä-Amerikta pititt?
5. „ „ „ „ „ .lewein?
6. Kuinka laaja on Etelä-Amerikan loko. laajuus?
7. Mikä on sen taipaleen nimi, joka yhdistää Poh-

jois- ja Etelä-Amerikan?
8. Mitä saaria ja saaristoja kuuluu Etelii-Ame-

rikkaan?

2. Kuinka suuri on Etelä-Amerikan pitin pitnps?

9. Mikä salmi on Etelä-Amerikassa?
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Wuori-selänneitä: Andin- eli Gor-
dillerin-selänne; Ghigwito-wuoret jaBra-
silian ranta-wuoret.

Wirtoja
10. Mitä maita eroittaa ja mitä Vesiä Yhdistää Ma-

gelhaen-salmi?
11. Mitä lvuori-selänneitä on Etelä-Amerikassa ja

mitä suuntaa kohti ne meneivät?
12. Mitä Virtoja on Etelä-Amerikassa?
13. Mitkä niistä menee Atlantin-mereen?
14.

„ „ „ Karaibian-mereen?
15. Miksikä kutsutaan Paragua i-wirran suu-puolta?
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Tähän maa-osaan kuuluu suuri joukko saa-
ria ja saaristoja, jotka owat hajallansa siellä
täällä Hiljaisessa-meressä.

Suuruus on 80,000 nelikulma-penin-
kulmaa.

HKck^nnNa.

Suuria Saaria: Ulimaroa eli Uusi-
Hollandi; Uusi-Guinea; Uusi-Seelandi,
jota on kaksi saarta; Uusi-Britannia; Uusi-
Irlandi; Uusi-Kaledonia; van Diemen
maa.

Saaristoja: Karoliinan-saaret, La-
dronit, Peskadorit, Sandwikin-saaret,
Uudet Hebriidit, Astäwyyden-saaret
(Wänftaps-öarne), Kippari-saaret, Seura-
saaret, (Sällsiaps-öarne) ja Matalat-saa-
ret (Läga öarne).

Nn-ö^aaNa.

2. Missä Austraalian saaret owat?
1. Mikä Austraalia on?

3. Kuinka monta nelikulma-peninlulmaa tekewät kaikki
Austraalian saaret yhteiseen?

4. Mitkä owat Austraalian suurimmat saaret?
6. Mitkä saaret ja saaristot owat päiwän-tasaajan

pohjois-puolella?

5. „ „ „ „ saaristot?

7. Mitkä saaret ja -saaristot owat päiwän-tasaajan
etelä-puolella?

8. Mikä saaristo on likin Aasiaa?
9. Mikä saaristo on pohjoisin?

10. „ „ „ eteläisin?
















