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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��





9. అ��పర��లు(VOLCANOES)

 ��ద�వం(Magma) :
 భూ అంత��గం� �యు�ల� కూ��న� ��ద�వం.
 Magma �ంబ� :
 భూ అంత��గం� ��ద�వం �ల� ఉం� �గం.
 
 



అ��పర�త కుహరము(VENT) :
 ��ద�వం భూ ఉప�త��� �రు�వ��� ఉప�గప� �� �ం�
�ర�ము.
 ��� ��లు(CRATERS) :
 అ�� పర�త �ఖర�గం�� గ�టు ఆ�రం� గల గుంతలు.
Eg: లూ�� సరసు( మ��ష��)
 ప�పంచం� అ��ద� Crater సరసు�- Buldin (USA)
 ����లు :
 �ఠము(BASE) :
 అ��పర�త అడుగు �గం.





 అ��పర��లు ��రణం� �ల�� ఉం� ��ం�లు:
1. పల�ల అంచుల �ంబ�
2. సముద�� ��� ల �ంట
3. పగులు �య �ంబ�
4. ముడుత పర�త��ణుల శుంక�ల �ంబ�



 ��:
 భూ ఉప�త��� ��న త��త అందు�� �యు�లను
��టు�కున� ��ద�వం.
 ఆమ�  ��(ACIDIC LAVA) :
 ��� �తము 65 �తం క�� ఎకు�వ� ఉం� ��.
 �ర ��(BASIC LAVA) :
 ��� �లు 85 �తం క�� తకు�వ� ఉం� ��.
 



 అ��పర�త ���టనం(EXPLOSIVE) :
 ముఖ� �యు�లు - సల�� డ����, ���జ�, ���జ� స���,
�ర�న�����, ����� �� ఆమ� ం



 అ��పర�త ర�లు

 ����లత �� ఉధ�ఏదన ��మం ఆ�రం� అ��పర��ల ర�లు:
1) ����ల(Active) అ��పర��లు :
Eg: Mesunious (Italy), Cracatoa (Indonesia), Manaloa
(Hawaii), Barren (India), Stromboli (sicily)
2. ���ణ(Dormant) అ��పర��లు :
Eg: fujiyama(Japan), haleakala(Hawaii)
3. �లుప�(Extinct) అ��పర��లు :
Eg: Kilimanjaro (Tanzania), Narcondam(India),
aconcagua(Argentina).



 అ��పర�త ఉధ�ఏద��� �ండు ర�లు� �భ�ంచవచు�:
1. �ధర ఉధ�ఏదనం(Fissure Eruption) :
Eg: �రత ��పకల� �గం� దక�� �పలు(Deccan Trips),
అ��� సంయుక� ����ల �� �లం�� �ఠభూ�, ఈ�న�
ఐ�� ం�� � Antrim �ఠభూ�.



2. మధ� �� �ంద� ఉధ�ఏదనం(Central Eruption) :
 



 ఆ���� బ�� అ��పర��ల ర�లు :
1. శం��ర అ��పర�తం
eg: Fujiyama (Japan)
2. కల��ర అ��పర�తం
Eg: హ�� ��ల�� అ��పర��లు.
3. సంయుక� అ��పర�తం :
Eg: vesuvius( Italy)



 అ��పర��ల �స�రణ



 అ��పర�త �ణదశ� క��ం� స�రూ�లు :
1. ���� బుగ�లు(Hot Springs) :
Eg: �రత�శం� లడ�, manali, ��, �జ��, �జమహ� �నూ,
ఐ�� ం�, నూ���ం��   ���� బుగ�లు ఉ���.
2. ఉష� ద�వ �ర��లు(Geyser) :
Eg: ఐ�� ం�, నూ���ం�, యుఎ�ఎ�� ఎ�� ��� �షన� ���.
3. Fumaroles :
 సల�� సంబం�త �ం�ండు�  ఉం��



THANK YOU...


