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Topics Cover :

͌ 1. �శ�ం - �ర కుటుంబం (Universe - Solar System)
2.  అ�ం�లు - ��ం�లు (Latitudes - longitudes)
3.  భూ చల�లు
4.  గ�హ�లు (Eclipses)
5. �టు - �టులు
6. భూ అంత� ���ణం (Land Inter-structure)
7. �లలు - ర�లు - వ��లు (Rocks -Kinds of Rocks -
Classification)
8. ఎ)  భూకం�లు (Earthquakes)
    �)  సు��లు (Tsunamis)
9.  అ��పర�తములు (Volcanoes)
10. ప��న భూ ఉప�తల స�రూ�లు (The Major surface
Land forms)
11. క�మ�య భూస�రూ�లు
12 . ��వరణ సంఘటనము - ���ణము

 

13. సూర� �ట�ము - ఉ��గ�త
14. ��వరణ �డనము
15. పవ�లు
16. ��వరణ ఆర��త
 17.��లు
18. ప�పంచ ప��న ప�కృ� �ద�మండ�లు
19. సరసు�లు
20. ఖం�లు �� ���క స�రూ�లు
21. సముద� �స��ము
22. ప�పంచ జ��





 

2.  అ�ం�లు - ��ం�లు (Latitudes - longitudes)
 

•  భూ�� గల �ండు ��ర�న �ందు�లు అ�న ఉత�ర ధు�వము
మ�యు ద�ణ ధు�వములను ఆ�రం� �సు�� అ�ం�లు,
��ం�లు ��రు.



 అ�ం�లు(Latitudes) :

•
•

•

 ఇ� భూ�� అడ�ం� �యబ�న ఊ��ఖలు. ఇ� వృత� �ఖేలు.
 అ�ం��� - అ�ం��� మధ� దూరం - 1 Dagree = 68.704
Miles = 111 km.
1 Degree అ�ంశము = భూ� �క� చుటు��లత / 360
Degrees.



•

•

•
•

 
భూమధ��ఖ(0 Degrees అ�ంశం) :  ఉత�ర ద�ణ ధృ�లకు
స�న దూరం� భూ�� గల �ందు�లను కలు�తూ ��న
ఊ��ఖ.
భూమధ� �ఖ నుం� ధు��ల �� ��� �ల� అ�ం�ల ప��ణం
తగు�తూ �� �లువలు క�మం� �రుగు��.
�త�ం అ�ం�ల సంఖ� - 181 అ�ం�లు.
అ�ం�ల� స�ంతర �ఖలు అ� కూ� �లు��రు.
 





•
•
•
•

•

•
•

��ష���� ��ముఖ�తను అనుస�ం� ���
అ�ం�లను ప���క�న �ర�� �లు��రు.అ�,

1. 0 Degree - భూమధ��ఖ
2. 23 1/2 Degrees  ఉత�ర అ�ంశం - కర�ట �ఖ.
3. 23 1/2 Degrees  ద�ణ అ�ంశం - మకర �ఖ.
4. 66 1/2 Degrees ఉత�ర అ�ంశం - ఆ����
వలయం.
5. 66 1/2 Degrees ద�ణ అ�ంశం -
అం����� వలయం.
6. 90 Degrees  ఉత�ర అ�ంశం - ఉత�ర దృవం.
7. 90 Degrees ద�ణ అ�ంశం - ద�ణ దృవం.



•

•

•

అ�ం�లను ���ప�క� �సుకు� భూ���� మూడు ప��న ��ష����
మండ�లు� �భ�ంచడం జ��ం�.  అ�,
1) ఉష�మండల �త ఆయన�ఖ మండల ��ంతము :

 భూమధ� �ఖకు ఇరు��� 23 1/2 ���ల ఉత�ర, ద�ణ అ�ం�ల
మధ� గల ���క ��ం�లు.

2) ఉష�మండల �� ఉ�యన �ఖ �� సమ��ష� మండల ��ం�లు :
23 1/2  ���ల నుం� 66 1/2 ���ల ఉత�ర, ద�ణ అ�ం�ల మధ� గల
���క ��ం�లు.

3) ధు�వ �� అ��తల ��ం�లు :
66 1/2 ���ల నుం� 90 ���ల ఉత�ర ద�ణ అ�ం�ల మధ� గల
���క ��ం�లు.





 ��ం�లు(Longitudes) :

•
•

•
•
•

•
•

 భూమధ� �ఖను ఖం�సూ� ఉత�ర ద�ణ ధు��ల గుం� �యబ�న ఊ��ఖలు.
 ��ం��� - ��ం��� మధ� దూరం = 1 Degree = 69.172 miles = 111.4
km.
�త�ం ��ం�ల సంఖ� - 360.
0 ���ల ��ం��� ���� ��ంశం అం�రు.
 ���� ��ంశం london పట�ణం�� ��� న� ��న గల ���� పట�ణం గుం�
�తుం�.
 ���� ��ం��� అంత���య ����క ��ంశము అ� కూ� అం�రు.
180 ���ల ��ం��� అంత���య �న�ఖ అ� �లు��రు.





 ��ం�లు - అ�ం�ల వలన ఉప��లు:

•

•

1) అ�ం�ల ఆ�రం�:
భూ�ళం� గల ��ధ ��ష���� ��ం�లను, ప�జల �వన
���లను మ�యు భూమధ��ఖ నుం� ఒక ప��శం ఎంత
దూరం� ఉం� �లుసు�వచు�.

2)  ��ం�ల ఆ�రం� :
 �ల సమ�లను �లుసు�వచు�.

3) అ�ం�లు మ�యు ��ం�లు ను ఉప��ం�
భూ�� గల ��ధ ��ం�ల �� ��ధ ��ల ఉ���
�లుసు�వచు�.



 
���క �లము(Local Time) :
 
•  ఒక ��ంశం � పగలు సూరు�డు న����న ప���ం�న��డు ఆ
సమ��� 12 గంటలు� �సు�� �ర��ం�న �లమును ���క
�లం అం�రు.



•
 �ల �పకము(Chronometer) :

 ���� �ఖ వద� సూరు�డు న����న ప���ం�న���డు పగలు 12:
00 ���� చూ� గ��రం.��� సముద��నం �� �రు
ఉప����రు.



 ����క �లం(Standard Time) :

•  ఏ�� ఒక �శ భూ�గం
గుం� ��� ��ం�ల మధ�
��ం��� �సుకు� ���
గల ���క సమ��� ఆ
�శం�� అ�� ��ం�లకు
అనువ��ం� �ధం�
గ���ల� సవ�ంచుకు�
�లం.





 ఒక�కం� ఎకు�వ ����క ��లు అనుస�ం� ��లు :



 ���� �ఖ �� ��ం�లు :





 అంత���య �న�ఖ(International Date Line) :

•  180���ల ��ం�� అంత���య �న�ఖ అం�రు.



 అంత���య �న�ఖ వం� ఉండ��� �రణం :



THANK YOU...


