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Q1) �యు�ల� కూ�న భూ అంత��గం� ఉం� ��ద�వం�
ఏమం�రు?
A) ��
B) Magma
C)��� �లము
D) అ��పర�త ��వము



 స��నం : B) Magma
 



Q2) Lava� ��� �తం 25 �తం క�� ఎకు�వ ఉం� అ�� ��
ను ఏమం�రు?
A) ఆమ�  ��
B) ��క ��
C) �ర ��
D) ��� �దు



 స��నం : A) ఆమ�  ��



Q3) ��మం�� అ��పర�తం ఈ ��ం� ��� ఏ �శం� ఉం�?
A) అ���
B) ద�ణ ఆ���
C) �ం���
D) అ��ం��



 స��నం : C) �ం���



Q4) అ�� పర�త �ఖర �గం� ప��ము �� గ�టు ఆకృ�� ఉన�
��ం��� ఏమ� �లు��రు?
A) Caldera
B) ��� �లము
C) Vent
D) ��ద�వం �లువ



 స��నం : B) ��� �లము



Q5) ��ద�వం భూ ఉప�త��� �రు�వ��� ఉప�గప�
అ��పర�తం ���ణం�� ���ం� ����� ఏమం�రు?
A) Caldera
B) ��� �లము
C) Vent
D) ��ద�వం �లువ
 



 స��నం : C) Vent
 



Q6) అ��పర�త ప���య� భూ ఉప�తలం �� ఆమ�  Lava
�డుద�న��డు భూ� ఉప�తలం �న ఎటువం� భూస�రూ�లు
ఏర�డ��?
A) �ఠభూములు
B) ���లు
C) న��యలు
D) పర��లు



 స��నం : D) పర��లు



Q7) అ��పర�త ���ట�లు ఈ ��ం� ���న ఏ ��ం�ల�
జరుగు��?
A) పగులు �యల �ంబ� మ�యు పల�ల అంచుల �ంబ�
B) సముద�� ���ల �ంట
C) ముడత పర�త ��ణుల సుం�ల �ంబ�
D) �వ��యు



 స��నం : D) �వ��యు



Q8) ��ం� ��� ����లక అ��పర�తము ���?
A) Barren
B) Narcondom
C) Maunalova
D) Stromboli



 స��నం : B) Narcondom



Q9) �ంద�ం ఉధ�ఏదన ప���య జ��న �ట ఎటువం� భూస�రూ�లు
ఏర�డు��?
A) పర��లు
B) �ఠభూములు
C) ���లు
D) న��యలు



 స��నం : A) పర��లు



Q10) ��ం� ��� భూ�� సంభ�ం� చల�ల �రణం� భూ
ఉప�తలం� ఏర�� భూస�రూ�లు ఏ�?
A) ముడుత పర��లు
B) కండ పర��లు
C) అ��పర��లు
D) �వ��యు



 స��నం : D) �వ��యు



Q11) ప�పంచం� ����లక అ��పర��లు ఎకు�వ� ��ంద ���న
ఏ ��ం���  ఉ���?
A) ప��� �ర ��ం�ల చుటూ�
B) మధ� అ�� ం�� Ridge �ంబ�
C) Alpine - Himalaya �కల �ంబ�
D) �ందూ మ� సముద� �రం �ంబ�



 స��నం : A) ప��� �ర ��ం�ల చుటూ�



Q12) ��వరణ పలకలు ��ం� ��� ��� కదులుతూ,
���డుతూ ఉం��?
A) భూ ���రము
B) SiMa
C) SiAl
D) Esthanosphere



 స��నం : D) Esthanosphere



Q13) ప�పంచం� అ��ద� ఆ�����?
A) ��
B) ������
C) ఇం����
D) Haiti



 స��నం : C) ఇం����



Q14) ప�పంచం� అ��ద� ��ప కల�ం?
A) అ���
B) అ���
C) ద�ణ �రత�శం
D) �బ���



 స��నం : C) ద�ణ �రత�శం
 



Q15) �� జల�తం ఏ �ష��ం� ఉన��?
A) ఆంధ�ప���
B) మ��ష��
C) క��టక
D) �రళ



 స��నం : C) క��టక
�రత�శం� క��టక�� �గర �లూ�� ఉన� �� జల�తం
�ండవ అ� �ద� ప�ం� జల�తం.



Q16) �ల�� �ండలు ఈ ��ం� ��� ఏ పర��లకు ఒక మం�
ఉ�హరణ?
A) ప��ష� పర�తములు
B) అ��పర�తములు
C) ముడుత పర��లు
D) �రూప�రక పర�తములు



 స��నం : A) ప��ష� పర�తములు



Q17) పర��ల ఏ��టుకు సంబం�ం�న ��� ����
���ం��� ప����ం�న �రు ఎవరు?
A) ��
B) Halms
C) ��
D) �బ��



 స��నం : D) �బ��



Q18) �గ�కత ఊయలలు� ప���� �ం�న�?
A) �యలు
B) ��న ��ం�లు
C) �ఠభూములు
D) పర��లు



 స��నం : B) ��న ��ం�లు



Q19) భూసం� అన�...
A) మూడు ��� �రు ఆవ�ం�న భూ�
B) �ండు �ద� భూ��లను కలు�తున� �న� భూ�గం
C) �ండు �ద� జల ప���లను కలు�తున� �న� జల ప��హం
D) అ�� ��� �రు ఆవ�ం�న ప��శం



 స��నం :B) �ండు �ద� భూ��లను కలు�తున� �న� భూ�గం



Q20) ప�పంచం� అ��ద� ��పం ఏ�?
A) ఐ�� ం�
B) అండ�� ���� ��పం
C) ��� ��ం�
D) ��� ం� ��పం



 స��నం : C) ��� ��ం�



Q21) �ఠభూ� సూ�ం�న�?
A) పర�తముల� చుట�బ�న భూ�
B) ఇసుక � కప�బ�న భూ�
C) ఒక ��ల�న సమతలము �క ముఖ�ము� సమతల ఉద�మ
ప��శము
D) అడ�ల� �ం�న భూ�



 స��నము : C) ఒక ��ల�న సమతలము �క ముఖ�ము�
సమతల ఉద�మ ప��శము



Q22) సరసు�లను �డు�ట వలన ఏర�డు ��నములను
ఏమం�రు?
A) Pheni Plains
B) వండ� ��నములు
C) వరద ��నములు
D)Correst ���లు



 స��నము : D)Correst ���లు



Q23) ఏ�� భూ���� జల�గం అ�� ��� ఆవ�ం�
ఉన���డు ��� ఏమం�రు?
A) ��పం
B) ��పకల�ం
C) అ�తం
D) జలసం�



 స��నం : A) ��పం



Q24) ఈ ��ం� ఖం�ల జతల� ఏ జత ఖం�లు ����
ప��ర��న ��� �ర�లు � క�����?
A) ద�ణ అ��� మ�యు ఆ���
B) ఆ����� మ�యు ద�ణ అ���
C) ఆ��� మ�యు ఆ��
D) ఆ�� మ�యు ఐ��



 స��నం : A) ద�ణ అ��� మ�యు ఆ���



Q25) ఈ ��ం� ��� ���య ��� భూ స�రూ�లకు ఉ�హరణ?
A) ఖం�లు
B) మ�సము��లు
C) పర��లు
D) �వ��



 స��నం : C) పర��లు



Q26) ఈ ��ం� ��� ఏ బ�లను �రూప�రక బ�లు అ� కూ�
�లు��రు?
A) అంతర��త బ�లు
B) బ�ర��త బ�లు
C) �హ� ప�కృ� బ�లు
D) ��� �దు



 స��నం : A) అంతర��త బ�లు



Q27) 900 �టరు�  అంతక�� ఎకు�వ ఎతు� క�� అంచులు ఎకు�వ
�లు క�� ����లు తకు�వ �ఖర ��ల�ం� �న��
ఉన�టువం� �� స�రూ�లను ఏమ� �లు��రు?
A)  ���లు
B) �ఠభూములు
C) పర��లు
D) �ండలు



 స��నం : C) పర��లు



Q28) ముడుత పర��లు ఏర�డ��� �రణం ఏ��?
A) �లలు భ�ంశం �వడం
B) భూ� �ర ���న�ం �వడం
C) భూ� �కు�కు �వడం
D) ��� �దు



 స��నం : C) భూ� �కు�కు �వడం



Q29) ��ం� ��� ���ం� ��� సూ�సు�ం�?
A) భూ ఉప�తలం ఉ��తు�� రూ�ం�ంచడం
B) ���టనం
C) భూ చలనం
D) భూ� �లడం



 స��నం : A) భూ ఉప�తలం ఉ��తు�� రూ�ం�ంచడం



Q30) ��ం� ��� ��లయ ��ద�వం� సంబంధం ఉన� ప���య
ఏ�?
A) అ��పర�తం
B) పలకల అ�సరణ
C) పలకల ఆవరణం
D) తన�త పర�న ముడత



 స��నం : B) పలకల అ�సరణ



Q31) ��లయ పర��లను �ం� ��� ��� ఉత�మ ఉ�హరణ
� ���ం�రు?
A) అ�� పర��లు
B) ముడుత పర��లు
C) ముడుత పర��లు
D) ��� ఏ� �దు



 స��నం : C) ముడుత పర��లు



Q32) Andes పర�త ��� ఏ రక�న పర��లకు ఉ�హరణ?
A) కండ పర��లు
B) ముడుత పర��లు
C) అ�� పర��లు
D) అవ�ష� పర��లు



Ans: B) ముడుత పర��లు
 



Q33) సం�డన బ�లు భూ అ�న�� ముడుతలు ఏర�ర� ఏ
పర��లను ఏర�రు���?
A) ముడుత పర��లు
B) అ��పర��లు
C) కండ పర��లు
D) �వ��



 స��నం : A) ముడుత పర��లు



Q34) �ం���� పర��ంతర �ఠభూములను ఆవ�ంచు�� ఉం�
పర�త వ�వస�లు ఏ�?
A) అ��పర�త వ�వస�లు
B) కండ పర�త వ�వస�లు
C) ముడుత పర�త వ�వస�లు
D) ��� �దు



 స��నం : C) ముడుత పర�త వ�వస�లు



Q35) తరుణ ముడుత పర��లు ఏ �లం� ఏర����?
A) Carboniferous
B) Tertiary
C) Cratetian
D) Triassic



 స��నం : B) Tertiary



Q36) �ం� ��� Dead Sea ఏ రక�న భూస�రూపం?
A) అ��పర�త �ధరం
B) భూ అ�న�
C) ��ర� ద�
D) స�వ�య హ�ణం



 స��నం : C) ��ర� ద�



Q37) ��క �ల��ల�ం ��ం� ���న ఏ ��ం�ల� జరుగుతుం�?
A) భూమధ��ఖ ��ం�లు
B) ఎ�� ��ం�లు
C) మంచు ��ం�లు
D) �వ��యు



 స��నం : D) �వ��యు



Q38) ��క �ల��ల�ం ��ం� ��� అ�కం� ఏ ��ం�ల�
జరుగుతుం�?
A) భూమధ��ఖ ��ం�లు
B) ఎ�� ��ం�లు
C) మంచు ��ం�లు
D) సమ��ష� మండల ��ం�లు



 స��నం : B) ఎ�� ��ం�లు



Q39) ర�య�క �ల��ల�ం ��ం� ���న ఏ ��ం�ల� అ�కం�
జరుగుతుం�?
A) ���� ��ం�లు
B) సున���� ���క ��ం�లు
C) మంచు ��ం�లు
D) ��� �దు



 స��నం : B) సున���� ���క ��ం�లు



Q40) �ల��ల�ం వల� �లల ఉప�తలం� ఏర�� మృదు�న ��ల
�రను ఏమ� �లు��రు?
A) Tars
B) Ligolith
C) Bedrock
D) అపదళనము



 స��నం : B) Ligolith



Q41) ఉ��గ�త �రత��ల వలన �లల � �గం �రలు�రలు�
���� ప���యను ఏమ� �లు��రు ?
A) Tars
B) Ligolith
C) Bedrock
D) అపదళనము
 



 స��నం : D) అపదళనము
 



Q42) ��ల�ం అన�  ఏ��?
A) భూ� ���� ప���య
B) ��వరణం� �రు�లు �� ప���య
C) �లలను ��లము �� ప���య
D) �లలను ఏర��� ప���య



 స��నం : C) �లలను ��లము �� ప���య



Q43) ��ల� ప���య �ంద ���న ��ఫల�ల� �� �మ���
ఉంటుం�?
A) ఇనుము సంబం�త �లలు
B) �ల��
C) ����
D) ఇసుక ��



 స��నం : C) ����



Q44) వర��తం ఆర��త అ�కం� గల ఆర�� ��ష���� ��ం�ల� ఈ
��ం� ��� ఏ �ల��ల�ం అ�కం� ఉంటుం�?
A) ��క �ల��ల�ం
B) ర�య�క �ల��ల�ం
C) అపదళనము
D) ��� �దు
 



 స��నం : B) ర�య�క �ల��ల�ం



Q45) సున���� ��ంతం� ఏర��న ����� ఏమం�రు?
A) సున���� ��నం
B) వండ� ��నం
C) Carst ��నం
D) Peniplain



 స��నం : C) Carst ��నం



Q46) ��ం� ��� ��� "���� ఆ� ����ష�" అం�రు?
A) �యలు
B) ���లు
C) �ఠభూములు
D) పర��లు



 స��నం : B) ���లు



Q47) దక�� �ఠభూ� ��� ఉ�హరణ?
A) పర�తం�ర �ఠభూ�
B) ఖం�ంతర �ఠభూ�
C) పర�త �ఠభూ�
D) �వ��యు



 స��నం : B) ఖం�ంతర �ఠభూ�



Q48) �ం� ��� ��పద �ఠభూ� ఏ�?
A) ���
B) అన���
C) petagonia
D) ����



 స��నం : C) petagonia



Q49) ముడుత పర��లు ఏ మండలం� ఏర�డ��?
A) ఖండం - ఖండం అ��త మండలం
B) ఖండ - సముద� అ��త మండలం
C) Arc - Arc అ��త మండలం
D) � మండ�ల అ��ం��నూ



 స��నం : D) � మండ�ల అ��ం��నూ



Q50) �ం� ��� ఎర� సముద�ం(Red Sea) ��� ఉ�హరణ?
A) ముడుత�య
B)  ��రణ ద�
C) క�మ�య �య
D) అ��పర�త ���ణం



 స��నం : ��రణ ద�



THANK YOU...


