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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��







 6. భూ అంత� ���ణం

 భూ అంత� ���ణం ప�� ఆ��లు :
1) భూకంపం తరం�ల(EarthQuake Waves)
 ల��లను ప���ంచడం ���
2) ఉ����లు(Volcanic Eruptions)
ప���ంచడం ���



 భూ ఉప�తలం నుం� భూ�ంద�ం ��  ��� �ల�  క��
�రు�లు :
A) ప�� 32 �టర� �తుకు ��� �ల� ఉ��గ�తలు ఒక ��� �ం����
���న �రుగు��.
B) భూ �ంద�ం వద� ఉ��గ�తలు ఆరు�ల ���ల �ం���డు�
C) భూ�ంద�ం �� ��� �ల� భూ� �క� ��ష� �ంద�తలు, �డన
బ�లు �రుగుతూ ఉం��.
D) భూ ���ర�ం 6400 ���టరు� .



 సూయ� - cial, sima, nife
Van Der Gracht and Gootenberg - 4
�రలు(Outer sialic crust, Inner silicate
mantle, Zone of mixed metals and silicates,
Metallic nucleus)
 



 భూ అంత������� మూడు �రలు� �భ�ంచవచు�,
1) భూపటలం �� Lithosphere �� ��వరణం �� ఆ��వరణం
- CRUST
2) శుక��రము �� Mesosphere - MANTLE
3) భూ �ంద� మండలం �� ����య�(Barysphere) - CORE



1) భూపటలం �� Lithosphere �� ��వరణం �� ఆ��వరణం - CRUST :
40 km
0.5%
 ఖండ భూ��ల �గువన - 45 km and  సము��ల �గువన 5-10km.
a) ఖండ భూ��లు:
 ఖ��లు - ����, అలూ���యం(Sial)
 �లలు - ����
 �ంద�త - 2.5-3.0
b) సముద� భూత�లు :
 ఖ��లు - ����, ఇనుము, ����యం(Sima)
 �లలు - బ���
 �ంద�త - 3.0-3.5
 



2) భూ���రము - Mantle :
2900 km
 �ంద�త - 3.5-5.5
 ఘనప��ణం - 16%
a) ఎగువ ���ర� �ర(Outer Mantle) :
100km  ఘన ���
 ��వరణము : భూపటలం మ�యు ఎగువ ���ర� �రలు.
b) �గువ ���ర� �ర(Inner Mantle) :
Colloidal
Silicates �శ�మం.
 Esthanosphere �� ప��భల ర�త ఆవరణము.
Mehorovic Discontinuity



3) భూ�ంద�క మండలం(Core) :
3300 km
nife(Nickel and Iron)
 �ంద�త - 11-13



a) �హ� భూ �ంద� మండలం:
 ద�వ���.
2900 km - 4980 km
b) మధ� భూ �ంద� మండలం :
 ��క ద�వ, ��క ఘన ���
c) అంత� భూ �ంద� మండలం :
 ఘన ���.
5000 - 5120 km
Gooteberg Discontinuity





 Petrology - �లల ��క, ర�య�క ధ��ల గు�ం�
అధ�యనం �యు �స��ం.
Lithology - �లలు ఏర�� ��నం గు�ం� అధ�యనం
�యు �స��ం.
 ఖ��ల సంఖ� 12 -  ఆ��జ�, ���, అలూ���యం,
ఇనుము, ���యం, ��యం, �స�రం �ద�న�.
 భూ పటలం� అ�కం� ల�ం� మూలకం ఆ��జ�,
����.
 



 �లలు మూడు ర�లు

1) అ�� �లలు (Igneous Rocks)
2) అవ�ప �లలు (Sedimentary Rocks)
3) రూ�ంతర �లలు (Metamorphic Rocks)



1) అ�� �లలు (Igneous Rocks) :
  ప�ధమ �లలు(Primary Rocks)



•
•
•
•
•
•

ముఖ� ల��లు :
 స���లు ఉం��.
 ���లు ఉండ�.
 క�న�న�.
 ముద�(Massive) రూపం� ఉం��.
 �రలు ఉండ�.
 Non Porous �లలు.



A) ఉద�మ అ�� �లలు(Extensive Igneous Rocks) :
Eg: బ��� zeolite, Andilite, Absedian.
 దక�� �ఠభూ� ఈ �లల� ఏర��న�.
B) అంతర�ం అ�� �లలు :
Eg: Granite, Gabro, Dolarite.
i) Dyke :
ii) Sill
iii) ���� �లలు
అ���� గల "Idoho" ప�పంచం� �ద��న ���� �ల.



2) అవ�ప �లలు (Sedimentary Rocks) :
 స��త �లలు(Stratified) మ�యు అనంతర �లలు (Secondary
Rocks) అ� కూ� అం�రు.
 అవ�ప �లలు ఏర�డ��� మూడు ముఖ��న భూస�రూప
ప���యలు �డ�డ��.
a) Weathering
b) Erosion
c) Deposition



•
•
•
•

ల��లు :
 అ�� �లలు క�� తకు�వ క�నం� ఉం��.
 �రలు�రలు� ఉం��.
 �� �ర�ల గురు�లు ఉం��.
 Porous.



 
3)  రూ�ంతర �లలు (Metamorphic Rocks) :
 





 ల��లు :
 �� క�నం� ఉం��.
 ��� ఉం� అమ�కను సదళత (Floatation) అం�రు.
 �� �లలు.
Shields.



THANK YOU...


