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Q1) సూర�గ�హణం ��� సంబంధం క�� ఉం�?
A) సూరు�డు
B) చందు�డు
C) న���లు
D) భూ�



 స��నం : A) సూరు�డు



Q2) సూర�గ�హణం ఎ��డు ఏర�డుతుం�?
A) భూ��, చందు��� మధ� సూరు�డు వ��న��డు
B)భూ��, సూరు��� మధ� చందు�డు వ��న��డు
C) భూ�, సూరు��� చందు��� మధ� వ��న��డు
D) ��� �దు



 స��నం : B)భూ��, సూరు��� మధ� చందు�డు వ��న��డు



Q3) చంద�గ�హణం ఏర�డున�?
A) సూరు�డు చందు��� భూ�� మధ� కు వ��న��డు
B) భూ� చందు��� సూరు��� మధ� కు వ��న��డు
C) చందు�డు భూ�� సూరు��� మధ� కు వ��న��డు
D) చందు�డు సూరు��� దగ�ర� వ��న��డు



 స��నం : B) భూ� చందు��� సూరు��� మధ� కు వ��న��డు



Q4) సూర�గ�హణం ఏర��లం� అమ�క �ం� �ధం� ఉం��?
 A) భూ� - సూరు�డు - చందు�డు
 B) సూరు�డు - చందు�డు - భూ�
 C) సూరు�డు - భూ� - చందు�డు
 D) ��� �దు



స��నం :
B) సూరు�డు - చందు�డు - భూ�
 



Q5) చందు�� �క� ఏ దశ� చంద� గ�హణం జరుగుతుం�?
A) అ��స�
B) ���ం� �బ��
C) �ద� ����కం
D) �ండు చందు�డు



స��నం :
D) �ండు చందు�డు
 



Q6) �రు �త�ం చంద� గ�హణం కం� �త�ం సూర� గ�హ���
చూడటం �� తకు�వ?
A) అ��స� దశలు �ర�� దశల క�� తకు�వ తరచు�
జరుగు��.
B) భూ� �క� ఉప�తలం � చందు�� Umbra �ంత ��ం���
�త�� ఆవ�ంచడం వలన.
C) సూర� గ�హణం సమయం� చందు�� �డ భూ� �����
ఆవ�ంచడం వలన.
D) భూ� �క� పగ��ట �� �త�� ప�జలు సూర� గ�హణం
చూడగలరు.



స��నం :
B) భూ� �క� ఉప�తలం � చందు�� Umbra �ంత ��ం���
�త�� ఆవ�ంచడం వలన.
 



Q7) సం�ర� సూర�గ�హణం ఈ ��ం���� ఎక�డనుం� క��సు�ం�?
A) చందు�� ��క �య� �త��
B) చందు�� ప���య �పల �త��.
C) భూ� �ద
D) భూ� �క� ��� �� �త��.



స��నం :
B) చందు�� ప���య �పల �త��.
 



Q8) ��� చంద� గ�హణం సమయం�, భూ� �ద ప��లకుడు ��ం�
��� ��� చూ��డు?
A) చందు�డు ఎరు� రంగుకు �రడం
B) �ద� ����క చందు�డు
C) చందు�� ప��శం� �రు��దు
D) అ��స�



స��నం :
A) చందు�డు ఎరు� రంగుకు �రడం
 



 Q9) చంద�గ�హణం �క� వ�వ�?
A) సూర� గ�హణం కం� �న��.
B) ఒక �ర గ�హణం ��� అ� �డ�.
C) సూర� గ�హణం కం� ఎకు�వ �లం.
D) �న ���న�� ఏ� ��.



స��నం :
C) సూర� గ�హణం కం� ఎకు�వ �లం.
 సం�ర� సూర�గ�హణం గ�ష�ం� 7 ���ల 40 �కను�  ఉంటుం�.
 సం�ర� చంద�గ�హణం గ�ష�ం� 90 ���ల సమయం ఉంటుం�



Q10) చంద� గ�హణం సమయం� ఎరు� రంగుకు �రణం?
A) ��� నుం� దుము�
B) ��� � దుము�
C) భూ� �క� ��వరణం� దుము�
D) చందు�� ��వరణం� ధూ�



స��నం :
C) భూ� �క� ��వరణం� దుము�
 



Q11) ప���య చుటూ� ఉన� �గం?
A) అ�ం
B) క�
C) ��క ��
D) ��� �దు



 స��నం : C) ��క ��
 ప���య -  భూ� �� చందు�� �క� �గం� ఉం� ��ంతం.
ప���య చుటూ� ఉం� ��ంతం ��క ��.



Q12) �మం� �ం� దృ��షయం సూర�గ�హణం ఏర�డ��
సమయం� సూరు���� ఏ ప��శం� ఏర�డుతుం�?
A) సూరు�� �క� �����య� �గువ �గం.
B) సూరు�� �క� �����య� ఎగువ �గం
C) సూరు�� �క� క�� �గువ �గం
D) సూరు�� �క� క�� ఎగువ �గం



 స��నం : C) సూరు�� �క� క�� �గువ �గం



Q13) భూ�� �టు �టలను కలుగ�యడం� సూరు�డు మ�యు
చందు�� �క� బ�ల �ష��� భూ�� ��ం� �ధం� ఉంటుం�?
A) 5:5
B) 5:11
C) 10:2
D) 15:20



 స��నం : B) 5:11



Q14) పర��ల(Spring Tides) తరం�లు ��ం� ���న ��ల�
ఏర�డ��?
A) �ర��
B) అ��స�
C) �షవతు�లు
D) �వ��యు



 స��నం : D) �వ��యు



Q15) ప�పంచం� అత�ంత ఎత��న �టు �టులు సంభ�ం�
��ంతం?
A) ��ంప��
B) Phandi అ�తం
C) okhla
D) ��� �దు



 స��నం : B) Phandi అ�తం



Q16) ఈ�� వ��న �టు క�� �� వ�� �టు ఎ�� ���లు
ఆలస�ం� వసు�ం�?
A) ��� 56 ���లు
B) ��� 53 ���లు
C) 6 గంటల 13 ���లు
D) 12 గంటల 26 ���లు



 స��నం : B) ��� 53 ���లు



Q17) �టు, �టులు ఏర�డ��� �రణం?
A) సము��ల� �� ఉప�తల �లులు
B) బల�న సముద� ప���లు �ర��ం�లను ��నడం
C) సముద�ం� ఏర�� అ�క �డన ప����
D) సూర�చందు�ల గురు��కర�ణ శ�� సముద�� ��� ప��యడం
వలన



 స��నం : D) సూర�చందు�ల గురు��కర�ణ శ�� సముద�� ���
ప��యడం వలన



Q18) ఒక �టు�, ఒక �టు� ప�� �లవ�వ�?
A) 12 గంటల 26 ���లు
B) 6 గంటల 13 ���లు
C) 12 గంటల 30 ���లు
D) 6 గంటల 30 ���లు



 స��నం : B) 6 గంటల 13 ���లు



Q19) ��ం� ��� జతపరచం�.
 �ర                                     �గం
A) Sial.                 1) సముద� భూత�లు
B)Sima.                2) ఖండభూ��లు
C) Nife.                 3) భూ �ంద� మండలం
 స�న� ఎంచు�ం�,
a) A1, B3, C2
b) A2, B1, C3
c) A1, B2, C3
d) A3, B1, C2



 స��నం : b) A2, B1, C3



Q20) Mesosphere అ� ��� �లు��రు?
A) సముద�భూత�లు
B) భూ �ంద� మండలం
C) భూ ప��రం
D) ఖండ భూ��లు



 స��నం : C) భూ ప��రం



Q21) భూ� సగటు ���ర�ం?
A) 6500 km
B) 6300 km
C) 6400 km
D) 7400 km



 స��నం : C) 6400 km



Q22) ��ం� ��� జతపరచం�
 స�హదు�                                    �రలు
a) Conrad Discontinuity.  1)Sial, Sima �ర
b) Mehrovic Discontinuity  2) భూపటలం, భూ ప��రం
c) Gootenberg Discontinuity  3) భూ �ంద� మండలం, భూ ప��రం
 స�న� గు��ంచం�
A) a1, b2, c3
B) a3, b2, c1
C) a2, b1, c3
D) a1, b3, c2



 స��నం : A) a1, b2, c3



Q23) భూ�� అ�కం� లభ�మ�� మూలకం?
A) ఆ��జ�
B) ����
C) అలూ���యం
D) ఐర�



 స��నం : A
A) ఆ��జ� (42%)
B) ���� (27%)
C) అలూ���యం (8%)
D) ఐర� (5-6%)



Q24) �హ� భూ �ంద� మండలం ��ం� ��� ఏ ���� ఉంటుం�?
A) ���� ద�వ���
B) ���� ఘన���
C) ��క ద�వ���
D) ��క ఘన���



 స��నం : A) ���� ద�వ���



Q25) భూ� �క� �త�ం ఘనప��ణం� ఎకు�వ ����
ఆక��ం� ఉన� �ర?
A) భూపటలం(Crust)
B) భూ ప��రం(Mantle)
C) భూ �ంద� మండలం(Core)
D) ��� �దు



 స��నం : C
A) భూపటలం(Crust) - 0.5%
B) భూ ప��రం(Mantle) - 16%
C) భూ �ంద� మండలం(Core) - 85.35%



Q26) సముద�భూత�లు  ��రణం� ��� ���త� ఉం��?
A) ���� �లలు
B) బ��� �లలు
C) అవ�ప �లలు
D) రూ�ంతర �లలు



 స��నం : B) బ��� �లలు



Q27) సముద�భూత�ల� ��ం� ��� ఎకు�వ� ల�ం� మూలకం?
A) ����
B) ఇనుము
C) ����యం
D) A మ�యు C



 స��నం : D) A మ�యు C
సముద�భూత�లు ప��నం� ����, ����యం మూల�ల �
ఏర��నందున ��� Sima �ర అ� కూ� �లు��రు



Q28) భూ� �లుపల� ఉన� �రను ఏమం�రు?
A) ప��రం
B) �ంద� మండలం
C) �� ��య�
D) భూపటలం



 స��నం : D) భూపటలం



Q29) భూ పటలం� అ� ఎకు�వ� ��� మూలకం?
A) C
B) Fe
C) O2
D) Si



 స��నం : C) O2



Q30) Nife అను పదము ఈ ��ం� ��� ��� సంబం�ం�న�?
A) భూ� �క� మధ� �గం
B) భూకంపములు
C) భూ� �క� గ���న ��గం
D) మ� సముద� �రము



 స��నం : A) భూ� �క� మధ� �గం



Q31) ఈ ��ంద ���న ��� �ర�టు ఏ�?
A) పలక �� రూ�ంతర ��ప� �ల
B) �గు� రూ�ంతర ��ప� �ల
C) ఇసుక�� �తృ �ల
D) ��� ��



 స��నం : B) �గు� రూ�ంతర ��ప� �ల



Q32) �ప�ం, శుద�, సున���� ఈ ��ం� ��� ఉ�హరణ?
A) అవ�ప �లలు
B) అ�� �లలు
C) రూ�ంతర ��ప� �లలు
D) ��న� �లలు



 స��నం : A) అవ�ప �లలు



Q33) ����యం ��రణం� ఉంటున��?
A) అ���ల
B) అవ�ప �లలు
C) రూ�ంతర ��ప� �లలు
D) బురద�లలు



 స��నం : B) అవ�ప �లలు



Q34) ఏ రక�న �లల� ���టు� సంబంధం కలదు?
A) Sedimentary
B) Igneous
C) Metamorphic
D) ��� �దు



 స��నం : B) Igneous



Q35) �లలను గూ�� అధ�యనం �యు �స�������� ఏమ�
�లు��రు?
A) Orogenesis
B) Pedogenesis
C) Petrology
D) ఏ��దు



 స��నం : C) Petrology



Q36) Dyke ------------- ���ల �ణం� ఘ�భ�సు�ం�?
A) 180 ���లు
B) 90 ���లు
C) 60 ���లు
D) 0 ���లు



 స��నం : B) 90 ���లు



Q37) ��ద�వం భూగర�ం�� �ండు �రల మధ�న ప�వ�ం� ��జ
స�ంతరం� ఘ�భ�ం� ఒక �ర వ� ఏర�డ��� ఏమం�రు?
A) Sill
B) Dyke
C) ���� �లలు
D) ��� �దు



 స��నం : A) Sill



Q38) ��ం� ��� జతపరచం�
 �లలు                                   ర�లు
1) ����                   a)  అవ�ప
2) �ల�గు�               b) రూ�ంతర �ల
3) ����                   c) అ���ల
 స�న� గు��ంచం�
A) 1c, 2a, 3b
B) 1a, 2c, 3b
C) 1b, 2c, 3a
D) 1c, 2b, 3c



 స��నం : A) 1c, 2a, 3b



Q39) ��ం� ��� జతపరచం�
 �లలు                            రూ�ంతర �లలు
1) ����                   a) ��(Gnesis)
2) సున����       b) �ల��(Marble)
3) �ల�గు�               c) ���� ఆంధ���
4) ����                   d) వజ�ం
 స�న� గు��ంచం�
A) 1a, 2b, 3c, 4d
B) 1c, 2b, 3a, 4d
C) 1a, 2d, 3c, 4b
D) 1d, 2b, 3a, 4c



 స��నం : A) 1a, 2b, 3c, 4d



Q39) భూపటలం � అ�కం� ఉన� ఖ�జ స��ళనం?
A) ���
B) ఆ��జ�
C) అలూ���యం
D) ఐర�



 స��నం : A) ���



Q40) భూ�� అ�కం� ఉన� మూలకం?
A) ఆ��జ�
B) ����యం
C) ఐర�
D) ����



 స��నం : A) ఆ��జ� (30%)
ఐర� (35%)
���� (15%)



Q41) భూ ఉప�తలం� అ�క �తం� ఉన� �లలు ఏ�?
A) అవ�ప �లలు
B) అ�� �లలు
C) రూ�ంతర �లలు
D) ప�వర�న �లలు



 స��నం : A) అవ�ప �లలు



Q42) �గు�, ����యం లు ��ం� ��� ఏ వ���� అందు��?
A) అ�� �లలు
B) అవ�ప �లలు
C) ప�వర�న �లలు
D) రూ�ంతర �లలు



 స��నం : B) అవ�ప �లలు



Q43) భూ అంత��గం� Dome �� కలశ ఆకృ�� ఉన�
రూ�ంత�లను ఏమ� �లు��రు?
A) Sills
B) Dykes
C) Lapoliths
D) Batholiths



 స��నం : D) Batholiths



Q44) అవ�ప �లలు కు సంబం�ం� ��ం� ప�వచ�లను ప���ంచం�.
1) ఇ� �రల రూపం� ఉం��
2) ఇ� స��ద� �లలు
3) ఇ� �త�� �లలు
 స�న� గు��ంచం�
A) 1 and 2
B) 1 and 3
C) 2 and 3
D) �వ��



 స��నం : D) �వ��



Q45) ��� అ�కం� ఉన� �లలను ఏమ� �లు��రు?
A) ఆమ�  �లలు
B) �ర �లలు
C) రూ�ంతర �లలు
D) ప�వర�న �లలు



 స��నం : A) ఆమ�  �లలు



THANK YOU...


