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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��





 ప��న భూ ఉప�తల స�రూ�లు(MAJOR
SURFACE LANDFORMS)

 ��థ�క భూస�రూ�లు : ఖం�లు, మ�సము��లు.
 ���య భూ స�రూ�ల� ప��న�న� : 1. పర��లు
2. �ఠభూములు
3. ���లు



 భూస�రూ�లు ఏర�డ��� ముఖ� �ర�లు :
1) అంతర��త బ�లు(Endogenic Forces):
2) బహర��త బ�లు �� �హ� ప�కృ� బ�లు (Exogenic
Forces):
 ��ల�(Weathering)
క�మ�య(Erosion)
��పణ
 



 1) పర��లు(Mountains)

 పర��లు(Mountains) : ఎతు� 900 �టర� అంతక�� ఎకు�వ,
అంచులు ఎకు�వ �లు క��, �ఖర ��ల�ం తకు�వ.
 పర��ల �టు�కను గు�ం� �వ�ం� �స��ం - orology.



1. పర�త ���(Mountain Range) :
2. పర�త వ�వస�(Mountain System) :
Eg: ��లయ పర��లు
3. పర�త �లుసు(Mountain Chain) :
eg: ఆం�� పర��లు
4. సము�యము(Complex) :
5. Cardilera :



 ప�పంచం� �లుగు ప��న Cardilera ��ం�లు :
1. ఉత�ర అ��� Cardilera ��ంతం( ��, Sierra ��ణులు, ���
��� అల��, ���� �లం�� �ర ��ంతం)



2. Andes Cardilera ��ంతం :



3. ద�ణ యూ�� Cardilera ��ంతం(Alphs, Spain, ఉత�ర ఐ��
పర�త ��ం�లు) :



4. ఆ�� Cardilera ��ంతం(Himalayas, Kunlun, Tianshan,
Hindukush, Caucasus Mountains) :



 పర��లు ఏర�డ��� ముఖ� �ర�లు:
1. అ��పర�త ����లత,
2. �దక క�మ�యం (Differential Erosion)
3. భూపటల చల�లు(Movements of Earth's Crust)



A) ఉద�వ ����� అనుస�ం� పర��లను ��ం� మూడు ర�లు�
���న వచు�ను:
1) �రూప�రక పర��లు(Deformation Mountains or Tectonic
Mountains)
a) ఖండ పర��లు (Block Mountains)
b) వ� పర��లు (Fold mountains)
2) ప��ష� �� అవ�ష� పర��లు(Relict or Residual Mountains)
3) సం�త �� అ�� పర��లు(Accumulative or Volcanic
Mountains)



1) �రూప�రక పర��లు(Tectonic Mountains) :
a) ముడుత పర��లు �� వ� పర��లు :
 �రణం : భూపటలం �� �� �రల � క�� సం�డన బ�లు.
Tertiary �మ �లం - 65 million years ago - 2.588 million
years ago
i) న�న ముడుత పర��లు : 30-60 ��యన� సంవత��ల ��తం.
Eg: ఉత�ర అ����� �� పర��లు, ద�ణ అ����� ఆం��
పర��లు( ప�పంచం� అ� �డ�న పర�త వ�వస�), ఐ����
Alphs పర��లు, �రత�శం�� ��లయ వ�వస�లు( ప�పంచం�
ఎ��న పర�త వ�వస�), ఉత�ర ఆ����� అ�� � పర��లు.





ii) ��తన ముడుత పర��లు : ��� 200 ��యన�
సంవత��లకు �ర�ం ఏర��న పర��లు.
Eg: �జ��� �� ఆ�వ� పర��లు, ఉత�ర అ�����
Aplachian పర��లు, ర���� యూర� పర��లు,
ఆ������� ��� ���ం� �ం� పర��లు( ఇ� ప�పంచం��
అ��ద� ప��ళ ���క(Coral reef)).



b) ఖండ పర��లు :
Eg: Vindhya stapura (India), Black forest (Germany), Salt
Range Mountains (Pakistan), harz mountains(Germany).
 పగులు �యలకు ఉ�హరణ:
Rain River పగులు �య, narmada పగులు �య, ఎర� సముద�ం,
మృత�య, �లు న�( Great African Rift Valley)



2) ప��ష� �� అవ�ష� పర��లు :
Eg: ఆ�వ� పర��లు, �ర�ం�� � �� మహ� �ండలు, గుజ��� �
Gir పర��లు, �ల�రులు.
3) సం�త �� అ�� పర��లు :
Eg: Acongagua, Hood, Shasta, Rainer.





B) �మ���� అనుస�ం� పర��లను �లుగు ర�లు�
�భ�ంచవచు� :
1) Pre-Cambrian Mountains :
Cambrian (541–485.4 million years ago) యు��క��
��తన�న �లల� ఏర�డ� పర�త ��ణులు.
Eg: Larentia భూ�గం,Fenno Scandinavia (Europe), Angara
(Asia), Gondwana(Asia).
2) Caledonian Mountains : ��� మూడు వందల ఇర�
సంవత��లకు �ర�ము ఆ�ర��ం�న పర��లు.
Eg: Scandinavia, Scotland, Aaravali, Mahadevo, Satpura,
Vindhya.
 



3) Hercynian Mountains : 240 ��య� సంవత��ల ��తం
ఆ�ర��ం�న పర��లు.
Eg: Appalachian (North America), Mesata (Spain), Black
Forest (Germany), Ural(Russia).
4) Alpines Mountains : 30 ��య� సంవత��ల ��తం
ఆ�ర��ం�న పర��లు.
Eg: Himalayas, Alphs, Andes, Rakhi and Atlas Mountains.



2. �ఠభూములు(PLATEAUS)

�ఠభూములు(PLATEAUS) :
 సముద� మట�ం నుం� 300 �టరు�  ఎతు� క�� ఉప�త�లు
ఇంచు�ంచు సమతలం� ఎకు�వ ���ర�ం � ఉం� అంచులు క��
ఉన� ��ం�లు.
 బల�పరు� భూములు : ఎకు�వ �లు క�� ఉండడం.



 �ఠభూములు ఏర�� ��లు:
1. పర�త ��ద�వం� �టు ఏర��న �ఠభూములు.
2. అ��పర�త ��య వలన ఏర��న �ఠభూములు.
3. ��లం �కుం� ���న ��తన క�న �లలు ఎ��న
�ఠభూములు � ఏర�డ��.



1. పర�త ��ద�వం� �టు ఏర��న �ఠభూములు:
ఎ) పర��ంతర �ఠభూములు(Intermonate Plateaus) :
పర��ల� ిప����త� ఉన� �ఠభూములు.
Eg: ��� �ఠభూ� మ�యు ��� �ఠ భూములు, ����,
మం���, ���� �ఠభూములు.
�) ��పద �ఠభూములు(Piedmont Plateaus) : ఒక�� పర��లు
మ�క�� సము��లు ��, సరసు� ��, ���లు ��
స�హదు�లు� ఉన� పర��లు.
eg: �ల�� �ఠభూ�(USA),  Patagonia �ఠభూ�(Argentina).



�) కలశ �ఠభూములు(Domed Plateaus) : భూ అంత��గం�
ఊర�� బ�ల వల� భూపటలం �� �ంత �గం కల ��రం � ��
�వడం వలన ఏర��న�.
Eg: Arkansas(USA), Ozarks(USA)



A) �� �ఠభూములు: భూగర�ం�� ��ద�వం �� వ�� ఎ��న
�ఠభూములు � ఏర�డడం.
Eg: Deccan plateau (India), Columbia plateau (America),
Snake river plateau (America).
B) ఖం�ంతర�త �ఠభూములు: భూ అంత��గం�� ���ప�ల
వల� ��న ��ంతం�� సముద�భూతలం �� �� �వడం వలన
ఏర�డ��.
Eg: South America Plateau, Ranchi(India), Karnataka (India).
 



C) అవ�ష� �ఠభూములు : భూ ఉప�తలం �న గల �ండలు, గుట�లు,
���కరణ బ�ల, క�మ�య చర�లకు �ను �వడం వలన ఏర��న
�ఠభూములు.
Eg: బుం�ల�ం� �ఠభూ�, Bagalkhand �ఠభూ�, హ�� ��
మ�యు ranchi �ఠభూ�, Koderma �ఠభూ�, �� �గ��
�ఠభూ�.



3. ���లు(PLAINS)

���లు(PLAINS) :
 సముద� మ���� స�నం� �� �� �ం�ం ఎతు�� ఉం�
సమతలం� ఉన� భూ��లు.
Eg: గంగ �ంధు ��నం, ఈ����� �లు న� ��నం, ఇ��� �
�సప��� ��నం.



 ���ల ర�లు :
1) భూ చల�లు వల� ఏర��న ���లు
2) క�మ�య ���లు
3) ���త ���లు



1) భూ చల�లు వల� ఏర��న ���లు:
a) ఖం�ంతర�త ���లు
b) �ర ���లు



2) క�మ�యం ���లు :
A) Peni Plains : ఉష� మండల ��ం�ల� న� క�మ�య చర� వలన ఏర��న
���లు.
Eg: �లం�ణ �ఠభూ��� ���లు, �� �గ�� �ఠభూ� ��
���లు, �న��� హడ�� అ�తం చుటూ� ఉన� ���లు.
B) Pedi Plains : ఎ�� ���క ��ం�ల� పవన క�మ�య వలన ఏర��న
���లు.
a) హమ��లు (Serir or Reg) :
b) Ergs : ఇసుక ఎ�రులు
C) Strand Flat : సముద� �ర ��ం�ల� సముద�తరం�ల క�మ�య చర� వలన
ఏర��న ���లు.
D) Terrarosa : సున�� �� ���క ��ం�ల� అంత��ల క�మ�య చర�ల
వలన ఏర��న ఎరు� వర�ం ���లు.



3) ���త ���లు :
A) న� ప��హ �ర�ం� న� ��పణ చర� వలన మూడు ర�ల
���లు ఏర�డ��.
a) ఓండ� �నలు (Piedmont Plains) : పర�త ��ల వద� ఇసుక
గులక �ళ� � ఏర��న�.
b) వరద ���లు
c) ��� ���లు : న� ముఖ��ర ��ం�లు
i)  ��� ���
ii) ప� �ద ���
iii) �ప�� �� ధనసు� ���
iv) Esturain Delta
v) Kaspet ���
vi) Digital Delta



 B) �య� ���లు: అర� ��ష���� ��ం�ల� పవన ��పణ
చర�ల వలన ఏర�� పసు� వర�� ���లు.
Huyang Ho - పసు� న�
C) స�వ�య ���లు
D) �� ���లు
E)Drift or Till ���లు



THANK YOU...


